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ملخص البحث :
سـائل ان الخالف النحوي بدأ صغیرا منذ نشوء النحـو وكلمـا نضـج النحـو واتسـع تفرعـت م

الخـالف بــین النحــاة ، ولــم یقتصـر الخــالف بــین المدرســتین بــل احتـدمت حدتــه بــین ابنــاء المدرســة 

الواحدة ، والخالف بین سیبویه والمبرد من جهة وبین سیبویه واالخفش من جهة اخرى خیر دلیـل 

  على ذلك . 

بـذكر ورد اغلب النحاة علـى مـن خـالف سـیبویه فـي شـواهده ومـنهم االعلـم وكـان الیكتفـي 

تقدیر مخالفیه سیبویه بل یرجح تقدیر سیبویه مع بیان علة الترجیح وللمبرد حصـة االسـد فـي هـذا 

الخالف .

Al-Shantamry’s preponderant view according to his book
" Tahsil Ain Al-Thahab "

Assist. Prof. Dr. Hassan Asaad Mohammed
Institute concoction instructor / Ninavah

Abstract:
Since the beginning of founding syntax , little controversial parts

started to be enlarged . Other points appeared later on as a result of this
syntactic development not only between the two schools but also between
the members of each school . The best example of this discussion is
between Sebaweih and Al-Mubarrid or between Sebaweih and Al-
Akhfash .

Some grammarians opposed Sebaweih’s way of choosing his verse
line examples where as " Al-Alam " tried to investigate these poetic
examples. "Al-Alam" also defended Sebaweih’s views including the
opposers and sustaining views as well as his well chosen verse lines
showing evaluation . Al- Mubarrid is clearly involved here discussing.
The reasons behind this evaluation .
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توطئة
موضـوع حـرّي بنـا أن نقـدم تمهیـدًا مـوجزًا عـن األعلـم وكتابـه : تحصـیل عـین قبل البدء بال

  الذهب .

اسمھ ونسبھ :
هــو أبــو الحجــاج یوســف بــن ســلیمان بــن عیســى وُعــرف أبــو الحجــاج بــاألعلم الَشــْنَتمري ، 

.)٢(، والشنتمري نسبة إلى شنتمریة الغرب )١(فاألعلم ألنه كان مشقوق الشفة العلیا شقًا واسعًا 

حیاتھ ونشأتھ :
عــام عشــرة وأربعمائــة فــي مدینــة شــنتمریة الغــرب ورحــل إلــى قرطبــة ســنة ولــد أبــو الحجــاج 

ثــالث وثالثـــین وأربعمائـــة ودرس اللغـــة العربیـــة والنحــو واألشـــعار علـــى كبـــار علمائهـــا . ویبـــدو أن 

بـن عبـاد الـذي إقامته فیها لم تدم طویًال ثم رحل إلى ٍشْلب ثـم إلـى اشـبیلیة والتحـق بـبالط المعتمـد

.)٣(عني باألدب وأهله 

ثقافتھ ومكانتھ العلمیة :
رئاســة النحــو واللغــة والشــعر فــي درس األعلــم علــى ثالثــة مــن الشــیوخ الــذین انتهــت إلــیهم

قرطبــة التــي كانــت قبلــة الدارســین فــي األنــدلس . ففــي میــدان النحــو درس كتــاب ســیبویه علــى ابــن 

بـــن أحمـــد األدیـــب وكتـــاب : أبنیـــة كتـــاب ســـیبویه ألبـــي بكـــر االفلیلـــي وأبـــي ســـهل الحرانـــي ومســـلم 

الزبیدي على ابن االفلیلي .

وفي میدان اللغة درس الكامل للمبرد والغریب المصنف ألبـي عبیـد ولحـن العامـة للزبیـدي 

وصـــارت )٤(علــى ابـــن االفلیلــي ، لقـــد صـــّیرت هــذه المنـــابع الثـــّرة أبــا الحجـــاج أمـــام نحــاة زمانـــه . 

)٥(نه كان عالمًا بالعربیة واسع الحفظ لألشعار ومعانیها . الرحلة إلیه أل

لقد خّلف أبـو الحجـاج ثـروة مفیـدة مـن الكتـب اختصـت باللغـة والنحـو واألشـعار ومـن هـذه 

اآلثار المطبوعة : تحصیل عین الذهب من معدن جواهر األدب في علم مجـازات العـرب والنكـت 

الستة وغیرها من المؤلفات المخطوطة والمفقودة .في تفسیر كتاب سیبویه وشرح دیوان الشعراء

كتاب تحصیل عین الذھب ومنھجھ : ھسبب تألیف
هــذا كتــاب أمــر بتألیفــه وتلخیصــه وتهذیبــه وتخلیصــه المعتضــد بــاهللا (قــال أبــو الحجــاج : (

–أدام اهللا عـّزه وأعـّز سـلطانه ونصـره -المنصور بفضل اهللا أبو عمر وعباد بن محمـد ... أمـر 
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وتخلیصها منه –رحمه اهللا –استخراج شواهد كتاب سیبویه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ب

.)وجمعها في كتاب یخّصها ویفصلها عنه ()٦(

... وجمعهـا فـي (لقد حدد األعلـم السـمات العامـة لمنهجـه فـي مقدمتـه للشـرح فقـال : (

یهـــا وتســـهیل مطالعهـــا ومراقیهـــا كتـــاب یخصـــها ویفصـــلها عنـــه فـــي تلخـــیص معانیهـــا وتقریـــب مرام

وجالء ما غمض منها وخفي من وجوه االستشهاد فیها ... وألفته على رتبة وقوع الشـاهد وأسـندت 

كل شاهد منها إلى بابه أوًال ثم إلى شاعره معلومًا آخرًا ولم أطـل فیـه إطالـة تّمـل الطالـب الملـتمس 

.)للحقیقة وال قّصرت تقصیرًا ُیخل عنده بالفائدة ()٧(

المقدمة : 
جانب مهم من النحو حیـث أنهـا موضـع اسـتنباط القواعـد وهـي حجـة النحـوي فـي الشواهد

، وللشــاهد لفــًا القیــاس أو الــرد علــى المخــالفإثبــات صــحة القاعــدة النحویــة أو تجــویز مــا جــاء مخا

تــه أهمیــة كبیــرة فــي علــم النحــو فهــو جانــب مهــم مــن جوانبــه ، وكانــت قیمــة العــالم تتجلــى فــي معرف

بالشواهد واستخراجه لها من الكالم الفصیح واستحضاره إیاها عند الحاجة . 

إن النحـاة بصـورة عامـة وثقـوا بشـواهد ســیبویه واعتبروهـا أصـح الشـواهد ، فكانـت عمــدتهم 

فــي االستشــهاد ، ونــرى أن الكــوفیین اعتمــدوا علیهــا واستشــهدوا بهــا وهــذا خیــر دلیــل علــى صــحة 

فقــد خــالف بعــض النحــاة ســیبویه ، وربمــا كــان ســبب هــذا الخــالف هــو شــواهد ســیبویه ، ومــع هــذا 

اختالفهم في التأویل والتقدیر أو حمل الشاهد على الضرورة أو على الشذوذ .

وقد خالف بعـض النحـاة مـا ذهـب إلیـه سـیبویه فـي بیـان حقیقـة الشـاهد فـي أغلـب شـواهده 

ى استقصـاء هـذه الشـواهد والـرد علـى ، وحـرص األعلـم علـ)الكتاب(الشعریة التي ذكرها في كتابه 

المخـــالف وكـــان ال یكتفـــي بـــذكر تقـــدیر مخـــالفي ســـیبویه بـــل یـــرجح تقـــدیر ســـیبویه مـــع بیـــان  عّلـــة 

الترجیح ، وللمبرد حصة األسد في هذا الخالف .

:اب الذي ورد فیه، والشواهد هيوبعد الجمع وضعت كل شاهد من هذه الشواهد تحت الب

: هذا ما ُأجري مجرى لیس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم یصیر وأنشد في باب  – ١

)٩(للفرزدق  )٨(إلى أصله 

فأصبحوا قد أعاَد اُهللا ِنِ◌عمَتُهم                           إذا هم قریٌش وٕاذ ما ِمثَلُهم َبَشرُ 

، فكیـف إذا یرفُعـه مـؤخراً منصـوبًا ، والفـرزدق تمیمـي ّ )مـا(استشهد بـه علـى تقـدیم خبـر "

قد ُرّد علـى سـیبویه َحْملُـه علـى هـذا وخـرِّج للنصـب وجهـان والـذي حملـه علیـه سـیبویه أصـّح .تقّدم

عندي وٕان كان الفرزدق تمیمیًا ألنه أراد أن ُیّخِلص المعنى من االشتراك فلم ُیبال إفساد اللفظ مـع 

بالرفع لجاز أن ُیَتوّهم أنه من )بشرُ  موٕاذ ما مثله(إصالح المعنى وتحصینه ، وذلك أَنه لو قال : 
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بالنصـب لـم ُیتَـوّهم )ما مـثَلهم بشـرُ قال:(باب ما مثُلك أحٌد إذا نفیت عنه اإلنسانیة والمروءة ، فإذا 

)١٠().)ذلك ، وخلص المعنى للمدح دون توّهم الذم فتأمله تجده صحیحاً 

ول أن یكــــون األوقــــد ذكــــر األعلــــم وجهــــي النصــــب ، قــــال وفــــي نصــــب مــــثَلهم وجهــــان : 

)١٢(، والثـاني : أنـه منصـوب علـى الظــرفكقولنـا : فـي الـدار قائمـًا رجـٌل )١١(منصـوبًا علـى الحـال

كأنه قال : وٕاذ ما في مثل حالهم وفي مكانهم من الرفعة بشر كما تقول : ما فوَقهم بشر أي فـوق 

)١٣(.منزلتهم بشر على الظرف 

وأّما قولـه ولـیس هـذا (ورّد علیه ابن والد بقوله : (، )١٤(رّد على سیبویه هو المبرد  والذي

موضع ضرورة ال حجة فیه على سیبویه إنما هي روایـة عـن العـرب والمحاجـة فـي مثـل هـذا علـى 

العرب ، وأّما قوله : والفرزدق لغته رفع الخبر مؤخرًا فكیف ینصب مقّدما ؟ فلیس ذلك بحجة ألن 

على مذاهبها ولـذلك كثـرت الروایـات فـي البیـت الواحـد أال الرواة قد تغیر البیت على لغتها وترویه 

تـــرى أن ســـیبویه قـــد یستشـــهد ببیـــت واحـــد لوجـــوه شـــتى وٕانمـــا ذلـــك علـــى حســـب مـــا غیرتـــه العـــرب 

)١٥().)بلغاتها

رجّح السیرافي ما ذهب إلیه سیبویه ((... وجملته أن سیبویه ذكر أن الضرورة في تقـدیم و 

یقول : الضرورة حذف الخبـر ، فیحتـاج أن ُینظـر أولـى القـولین الخبر مع االعمال ، وأبو العباس

بالصــواب . فوجــدنا قــول ســیبویه أولــى ألنــه لــیس یحتــاج فــي قولــه إلــى تقــدیر شــيء محــذوف مــن 

)١٦() )الكالم

لُعَقیَبــة )١٧(وأنشــد فــي بــاب ترجمتــه : هــذا مــا یجــري علــى الموضــع ال علــى االســم الــذي قبلــه  –٢

األسدي 

فلسنا بالجبال وال الحدیدا ُمعاِوَي إننا َبشٌر فأْسِجْح 

استشهد به على جواز حمل المعطوف علـى موضـع البـاء ومـا عِملـت فیـه ، ألّن معنـى ((

لسنا بالجباِل ولسنا الجباَل واحد .

معروفـة وبعـده وقد ُرّد علـى سـیبویه روایـة البیـت بالنصـب ألن البیـت مـن قصـیدة مجـرورة 

ما یدل على ذلك وهو قوله : 

أكلتم أرضنا فجَرْزتموها                           فهل من قائم أو من حصیدِ 

وســـیبویه غیـــر مـــتهم فیمـــا نقلـــه روایـــة عـــن العـــرب ، فیجـــوز أن یكـــون البیـــت مـــن قصـــیدة 

ه سیبویه منصوبًا ، فیكون منصوبة غیر هذه المعروفة أو یكون الذي أنشده رّده إلى لغته َفَقَبلُه من

.)االحتجاج بلغِة المنِشد ال بقول الشاعر )١٩(والذي رّد هو المبرد )١٨()

وقـــد انتصـــر الســـیرافي لســـیبویه بقولـــه : أن مـــن أنكـــر استشـــهاد ســـیبویه بهـــذا البیـــت وقـــال 

فمـن البیت مجرور معه أبیات مجرورة ولم یعلم أّن هذا البیت یروى نصبًا ومعه أبیات منصوبة ،

رواه بالنصب روى معه :
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أقیموها بني حرب إلیكم                            وال ترموا بها الغرَض البعیدا

وقد وقع في كتاب سیبویه مثل هذا فال ینبغي أن یذهب إنسـان لـه علـم وتحصـیل إلـى أّن 

ر فإنمـا سیبویه غلـط فـي اإلنشـاد وٕان وقـع شـيء ممـا استشـهد بـه فـي الـدواوین علـى خـالف مـا ذكـ

ذلك سمع إنشاده 

ممـن یستشــهد بقولــه علــى وجـه مــا نشــد مــا ســِمع ألن الـذي رواه قولــه حجــة فصــار بمنزلــة 

ویجـوز العطـف علـى الموضـع وعلـى اللفـظ ، عطـف الحدیـد علـى )٢٠(شعر یروى علـى وجهـین . 

)٢١(موضع الجبال . 

اللــذین كــل واحــد منهمــا یفعــل بفاعلــه وأنشــد فــي بــاب ترجمتــه : هــذا بــاب الفــاعلین والمفعــولین –٣

، لقیس بن الخطیم )٢٢(مثل الذي یفعل به وما كان نحو ذلك 

عندك راٍض والرأُي مختلفُ نحُن بما عندنا وأنت بما 

استشهد به مقّویا لما جاز من حذف المفعول الذي  هو فضلة ُمستغنًى عنها في قـولهم ((

یــت خبــر المبتــدأ األول الــذي هــو محتــاج إلیــه ال یــتمُّ : ضــربُت وضــربني زیــٌد ، ألنــه حــذف فــي الب

الكالم إّال به ، وجاز هذا الحذف ألّن خبر المبتدأ داّل علیه إذ كان معناه كمعناه ، والتقـدیر نحـن 

وهذا یقوي مذهب سیبویه في تقدیره الحذف من األول فـي قولـه جـلَّ وعـّز : راضون وأنت راٍض .

البتـة وال بـّد )نحـن(ال یكـون خبـرًا ل )راضٍ (، ألن قولـه )٢٣())رضـوهأن ُي◌ً واُهللا ورسولُه أحـقُّ ((

.)من تقدیر حذف خبره ضرورة )٢٥(:الباب لضابئ  الُبْرجمي يوأنشد ف)٢٤()

فمن یُك أمسى بالمدینة رحُلُه                             فاني وقّیارًا بها لغریب

ا لغریـــب علـــى مـــذهب ســـیبویه ، فحـــذف مـــن األول أراد فـــاني بهـــا لغریـــب وٕاّن قّیـــارًا بهـــ((

وهـذا كاألبیـات …اجتزاء باآلِخر ألّن الخبـر عنهمـا واحـد ، فهـو بمنزلـة : إنـي وقّیـارًا بهـا لغریبـان 

لداللة خبر الثـاني علیـه ، وتقـدیر جمیـع األبیـات عنـد غیـر سـیبویه لالمتقدمة في حذف خبر األو 

إّال البیت األول 

بما عندنا على التقدیم والتأخیر وهذا التقدیم والتـأخیر ال ُینجـي مـن منها وهو قوله : نحن

خــالف ســیبویه مــن أن یكــون أحــد الخبــرین محــذوفًا .... فــإذا كــان حملــه علــى التقــدیم والتــأخیر ال 

یخرجه عن الحـذف فقـول سـیبویه أولـى مـع اجتمـاعهم فـي البیـت األول المتقـدم الـذكر علـى حـذف 

)٢٦().)خبر األول ضرورة

ال حـذف فیـه وهـذا قـول )نحـُن بمـا عنـدنا ...(قال أبو الحسن بن كیسان إّن البیت األول 

)٢٧(لواحــد كأنــه قــال : نحــن راٍض بمــا عنــدنا وعطــف أنــت علــى نحــن . )نحــن(غریــب إذ جعــل 

إّن فـي البیـت شـذوذًا ألنـه )نحـن ...(وضعف ابن هشام هـذا الـرأي ورّده فقـال بعـد أن أورد البیـت 
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تحیــل إلزالــة ذلــك فقــدر نحــن للواحــد )٢٨(ن األول لداللــة الثــاني علیــه ولكــن ابــن كیســان حــذف مــ

)٢٩(المعظم نفسه.

وما ذهب إلیه سیبویه أصوب ألنه حمل األبیات على الحذف فقـط ، أمـا غیـره فقـد حملـوا 

األبیات على التقدیم والتأخیر ولم ینجوا من الحذف أیضًا .

ى مجـرى الفاعـل الـذي یتعـداه فعلـه إلـى مفعـولین فـي اللفـظ ال فـي وأنشد في بـاب : هـذا مـاجر  –٤

)٣١(لألعشى )٣٠(المعنى 

ّي وال نرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةْ وال نقاتِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل بالِعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــارٍح نهـــــــــــــــــــــــِد الُجـــــــــــــــــــــــزارةْ إّال ُعاللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة أو ُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا هـــــــــــــــــــــــَة قـ

ذلـك أنهمـا إلى القارح مع الفصل بالُبداهـة ضـرورًة ، وّسـوغ )الُعاللة(الشاهد فیه إضافة ((

یقتضیان اإلضافة إلى القارح اقتضاًء واحدًا ، فُأنزلتا منزلَة اسم واحد مضاف إلى القارح كما قـالوا 

ـــه ، فلمـــا اضـــطر إلـــى (: یـــا تـــیَم تـــیَم َعـــِديٍّ : وتقـــدیر هـــذا قبـــَل الفصـــِل إّال ُعاللـــَة قـــارح أو ُبداَهَت

ى الُعاللــِة فلقیــت القــارَح واتصــلت بــه االختصــار والتقــدیم حــذف الضــمیر وقــدَّم الُبداهــَة وضــّمها إلــ

فأضیفت إلیه ، وقد كانت الُعاللُة مضافة إلى القارح قبل تقدیم البداهة فبقیت على إضافتها ، هذا 

الـــذي خــالف ســـیبویه هـــو )٣٢())تقــدیر ســـیبویه ، وقــد خولـــف فیـــه والصــحیح مـــا قالــه إن شـــاء اهللا

وقـد ذكـر  )٣٣(اللـة لبیـان ذلـك فـي الثـاني . المبرد إذ خـّرج البیـت علـى حـذف المضـاف إلیـه مـن ع

ابــن والد أنــه یجــوز ذلــك فــي الشــعر وأورد أبیاتــًا علــى ذلــك مــن ضــمنها مــا استشــهد بــه ســیبویه أي 

... فـإن قـال قائـل مـذهب أبـي العبـاس (ورّجح السیرافي رأي سیبویه ثم قـال ()٣٤(قول األعشى  . 

هــین ،أحــدهما : أنــه فصــل بــین المضــاف أولــى ألن البیــت علــى مــذهب ســیبویه فیــه قــبح مــن وج

والمضاف إلیه في االسم األول وحذف المضاف إلیه في الثاني . قیـل لـه : قـول أبـي العبـاس فیـه 

، )٣٥(قبح من جهة أنه حذف المضاف إلیه من االسم األول واالسم الثاني على ما توجبه العربیة 

ن حذفـه ضـرورة نحـو : یـارّب اغفـر لـي قیل له : أن المضاف إلیـه قـد یحـذف مـن الكـالم  وال یكـو 

ویا غالم أقبل ، یرید : یا غالمي .

فــإن قــال : هــذا ال یشــبه مــا ذكــرت ألن المضــاف إلیــه إذا حــذف جــرى المضــاف إلیــه فــي 

اللفــظ مجــرى االســم الــذي لــیس بمضــاف وتغّیــر عــن اللفــظ الــذي كــان علیــه فــي حالــة اإلضــافة . 

ى مـا كـان علیـه فـي حـال اإلضـافة غیـر منـّون وهـذا ال یكـون وقوله : أو ُبداهَة قد بقي مفتوحـَا علـ

إّال في الضرورة ، قیل له : أنه لما ولي بداهة اللفـظ بقـارح لـم یغیـروه ألنـه قـد ولیـه مـا كـان یجـوز 

)٣٦())أن یضاف إلیه فجعلوا اللفظ على لفظ إضافة البداهة إلى القارح والتقدیر على خالف ذلك

... والـدلیل علــى فسـاد مذهبــه (المبـرد بالفسـاد ، قــال : (وقـد وصـف ابــن عصـفور مــذهب 

أنه ال یخلو أن تقدر إّال عاللة قـارح أو بداهـة قـارح أو تقـدر أو بداهتـه ، فـإن قـّدر أو بداهـة قـارح 
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فال یجوز إعادة األول بلفظه إّال قلیًال ، فلم یبـق إّال أن تقـدر أو بداهتـه فـإذا حـذف قـارح األول لـم 

)٣٧())ود علیه ...یبق للضمیر ما یع

زلــة الــذي فــي المعنــى ومــا یعمــل وأنشــد فــي بــاب ترجمتــه : هــذا بــاب صــار فیــه الفاعــل بمن – ٥

)٣٩(للمرار األسدي )٣٨(فیه

أنا ابن التارك البكريِّ بْشٍر                        علیه الطیر َتْرُقُبه وقوعا

بالحسِن الوجه ، مثُله في إضافته إلـى تشبیهاً )البكري(إلى  )التارك(الشاهد فیه إضافة ((

األلف والالم ، وجاز ذلك مع تقدیر االنفصال .

وأجرى بشرًا على لفظ البكري عطف بیان علیه أو بدًال منه وٕان لم تكن فیه األلـف والـالم 

وجاز ذلك لبعده عن االسم المضاف ، وألنه تابع والتابع یجوز فیه ما ال یجوز في المتبوع .

، ألنــــك لــــو وضــــعَته )البكــــري(وحملــــه علــــى لفــــظ )بشــــر(لــــف ســــیبویه فــــي جــــر وقــــد خو 

موِضِ◌َعه لم َیُسْغ لك أن تقول : أنا ابن التارِك بشٍر كما ال تقول : الضارُب زید .

الـذي خـالف )٤٠())والصحیح مـا أجـازه سـیبویه ألخـذه ذلـك عـن العـرب وللعلـة التـي ذكرنـا

لقد أجاز سـیبویه فـي المعطـوف عطـف )٤١(غیر النصب )بشر(سیبویه هو المبرد إذ لم ُیجز في 

بیان ما ال یجوز في االسمین قبلهما لو لم تدخلهما األلف والالم وذلك ألنه یجوز في التابع ما ال 

یجوز في المتبوع ، أال ترى أنك تقول : یا أیها الرجـل ذو الجمـة ولـو قلـت : یـا أیهـا ذو الجمـة لـم 

ُل ولـو قلـت یـا الرجـُل لـم یجـز إّال فـي الشـعر والقیـاس مـا ذكـره سـیبویه یجز ولو قلت : یا زیُد الرجـ

)٤٣(وقد رّجح ابن عصفور رأي سیبویه . )٤٢(إلنشاد العرب البیت بالجر. 

)٤٥(لألعشى )٤٤(وأنشد في الباب نفسه  – ٦

ا أطفاَلهاالواهُب المئِة الهجاِن وَعْبِدها                            ُعوذًا ُتَزّجي بیَنه

وهــو مضـــاف إلـــى غیـــر األلـــف والـــالم فهـــو )المئـــة(علـــى  )عبـــِدها(الشــاهد فیـــه عطـــف ((

عندهم مثُل الضارِب الرجل وعبِد اهللا .

وقــد ُغّلــط ســیبویه فــي استشــهاده بهــذا ، ألن العبــد مضــاف إلــى ضــمیر المئــة ، وضــمیرها 

جائز بإجماع ولیس مثَل الضـارِب الرجـِل بمنزلتهما ، فكأنه قال : الواهُب المئِة وعبِد المئِة ، فهذا 

اسم علم لم ُیضف إلى ضمیر األول فیكون بمنزلته .)عبد اهللا(فـ . وعبد اهللا 

والُحّجة لسیبویه أنه لم یقصد إلى أن یكـون البیـت شـاهدًا علـى نـصِّ مـا قّدمـه ، وٕانمـا أراد 

لبیــت وٕان لــم تكــن لــه فیــه أن المعطــوف علــى األلــف والــالم بمنزلتــه فــي الجــر، ومّثــل ذلــك بــذكر ا

.)ُحّجة قاطعة في جواز المسألة )٤٧(الذي غّلط سیبویه هو المبرد .)٤٦()
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، )٤٨(ه ال یجیــز إّال النصـب علـى الموضــعوعـّد ابـن عصـفور أّن المبــرد خـالف سـیبویه وأنـ

لكــن المبــرد یجیــز الخفــض علــى إعــادة المضــاف ال بــالعطف علــى الموضــع ،وخالفــه مــع ســیبویه 

)٤٩(هو في إجازة : هذا الضارُب الرجل وزید بجر زید فالمبرد ال یجیزه وسیبویه یجیزه .إنما 

)٥٠(وأنشد في الباب نفسه ، قال : وزعموا أنه مصنوع   –٧

هم القائلون الخیَر واالمروَنُه                        إذا ما خُشوا ِمن ُمْحدِث األمِر ُمً◌عظما

النون والضمیر في قوله : االمرونـه ، وحكـُم الضـمیر أن ُیعاِقـب الشاهد فیه الجمع بین ((

النون والتنوین ، ألنه بمنزلتهما في الَضْعف واالنفصال فهو معاقب لهما إذ كان الُمظَهر مع قّوته 

وانفصاله قد ُیعاقبُهما .

لـى نّیـة وقد ُرّد على سـیبویه َحْملـه علـى هـذا التقـدیر ، وُجِعلـت الهـاء بیانـًا لحركـة النـون ع

الوقــف وٕاثباتهــا فــي الوصــل ضــرورَةً◌ وتشــبیهًا فــي الحركــة بهــاء اإلضــمار ضــرورة أیضــًا ، وكــال 

.)٥١())الوجهین بعید

،فقــد زعــم أّن هــذه الهــاء هنــا هــاء الســكت فأجراهــا )٥٢(الــذي رّد علــى ســیبویه هــو المبــرد 

مجراها في الوقف وشبهها بهاء الكنایة لثباتها في الفصل فحّركها .

وهـذا خطـأ عنـد المبـرد ألن المجـرور ال یقـوم بنفســه وال ُینطـق بـه وحـده فـإذا أتـى بــالتنوین 

فقــد فصــل مــا ال ینفصــل وجمــع بــین زائــدین ، وهــذا ال یلــزم ســیبویه منــه غلــط ألنــه قــد قــال نصــًا : 

)٥٣(وزعموا أنه مصنوع .

اســـم الفاعـــل مـــع وممــا یؤیـــد مـــا ذهـــب إلیـــه ســـیبویه أنـــه یجــوز إثبـــات النـــون والتنـــوین فـــي 

)٥٤(الضمیر في الضرورة .

)٥٥(هذا باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه : وأنشد في باب: –٨

ضعیُف النكایِة أعداءه                            َیخاُل الِفراَر ُیراخي األَجلْ 

ف والـــالم مــن اإلضـــافة ومعاَقبتهمـــا لمنـــع األلــ)النكایــةِ (الشــاهد فیـــه نْصــب األعـــداء ب ((

للتنوین الموجب للنصِب .

ومن النحویین َمن ُینكرعمل المصدر وفیه األلف والالم لخروجه عـن شـبه الفعـل فینصـب 

ما بعده بإضمار مصدر منكور منّون فیقّدره ضعیُف النكایِة نكایٍة أعداءه ، وهذا یلزُمه منع تنوین 

د خرج المصدر عن شبِهِه الفعل بالتنوین فینبغي على مذهبـه أّال ألن الفعل ال ینّون ، فقالمصدر

)٥٦(یعمَل عمله)) 

، قـال النحـاس بعـد أن )٥٨(وفي المقتضـب خـالف ذلـك )٥٧(ُنسب هذا اإلنكار إلى المبرد 

، أي ینكـي األعـداء فأدخـل بالنكایة كأنه قـال ضـعیُف نكایـِة أعدائـه  )أعداءه(البیت : نصب  أورد

)٥٩(م فقامتا مقام التنوین . والالاأللف 
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وذكر ابن عصفور رأي مـن أنكـر علـى سـیبویه دون أن ینسـبه إلـى أحـد  و رّد هـذا الـرأي 

فقــــال : زعــــم بعضــــهم أن المصــــدر المعــــّرف بــــاأللف والــــالم ال یعمــــل ألن المصــــدر ال یعمــــل إّال 

علــى ذلــك ، وهــذا بالحمــل علــى الفعــل والفعــل نكــرة فعنــد تعریفــه زال شــبهه بالفعــل وال یوجــد شــاهد

خطــأ محــض ألنــه یلزمــه علــى هــذا أّال یعمــل المصــدر المضــاف ، وٕاذا قیــل : اإلضــافة قــد تكــون 

منفصلة فالجواب : ال یخلو أن تقّدر اإلضـافة فـي هـذا البـاب أو غیـر محضـة ، وباطـل أن تكـون 

لـم  غیر محضة ألن اإلضافة في هذا البـاب یتعـرف بهـا فثبـت أنهـا محضـة ، وحجتـه األخـرى أنـه

)٦٠(یوجد فباطل ألن السماع ورد به وهو : ضعیف النكایة ... .

)٦٢(للشماخ : )٦١(وأنشد في باب : هذا باب الصفة المشبهة بالفاعل فیما عملت فیه   – ٩

أِمْن ِدمَنتَیِن َعّرَس الَركُب فیهما                        بحقل الُرخامى قد عفا َطَلَ◌َالهما

ربعیهما جارتا صفًا                        ُكمیتا األعالي َجْونتا ُمصطالهماأقامْت على

، فجونتــا بمنزلــة َحَســـنتا ، ومصــطالهما بمنزلـــة )جونتــا مصـــطالهما(الشــاهد فــي قولـــه ((

وهمــا األُثَففیتــان ... و )جارتــا صــفا(وجوِههمــا ، والضــمیر الــذي فــي مصــطالهما یعــود إلــى قولــه 

عائد على األعـالي ال )هذا على سیبویه وزعم أن الضمیر في (مصطالهماأنكر بعض النحویین

علـــى الجـــارتین فكأنـــه قـــال : ُكمیتـــا األعـــالي جونتـــا مصـــطلى األعـــالي كمـــا تقـــول : حســـنتا الغـــالم 

جمیلتــا وجهــه ، أي : وجــه الغــالم ، وهــذا جــائز بإجمــاع ، وجعــَل الضــمیَر فــي مصــطالهما وهــو 

ي جمع ألنها في معنى األعلیین ، فرّده على المعنى .مثنى عائدًا على األعالي وه

والصـــحیح  قـــول ســـیبویه ، ألن الشـــاعر ال ُیـــرد أن ُیقّســـم األعـــالي فیجعـــل بعضـــها ُكمیتـــًا 

ا َجونـًا وبعضها َجْونًا مسّودًا وٕانمـا قّسـم األُثففیتـین فجعـل أعالهمـا ُكمیتـًا لبعـده  عـن النـار وأسـفلهم

)٦٣().)مذهبه واختالل مذهب من خالفه فـي هـذا فـي كتـاب النكـتوقد بّینت صحةلمباشرته النار،

، ، و رّد السیرافي هذا اإلنكـار ورّجـح رأي سـیبویه )٦٤(الذي أنكر ما ذهب إلیه سیبویه هو المبرد 

، قــال : ((... وعنــدهم أن الضــمیر الــذي أضــیف المصــطلى إلیــه یعــود إلــى األعــالي ، فقیــل لهــم 

ل : ُكمیتـا األعـالي َجْونتـا مصـطالهما ألن األعـالي جمـع فأجـابوا عـن ینبغي علـى ادعـائكم أن یقـا

وهـو  )٦٥())فقـد صـغْت قلوُبكمـا(هذا بأن قالوا : األعالي في معنى األعلین كما قـال عـّز وجـل : (

یریـد قلبــین وهــذا الــرأي الــذي تــأولوه یضـعف فــي المعنــى ألن األعــالي هــي األُثفیتــین ، والمصــطلى 

ال مصـطلى  يالنار من األُثفیتین ، واألثفیتان لهما مصـطلًى وأعـاٍل واألعـالالموضع الذي تصیبه 

األُثفیتین وأعلى األُثفیتین وأوسط األُثفیتین وهذه مواضع األُثفیتین لها . ومثل هذا أنا أقول : سفل

یضاف كل واحد منها إلیهـا ، ولـو قلـت : أوسـط األعلـى وأسـفل األعلـى وأوسـط األسـفل لـم یحسـن 
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وذهــب بعــض النحــاة إلــى أن مــا ذهــب إلیــه )٦٦(ذكرنــا وٕان كــان علــى وجــه المجــاز. كحســن مــا

)٦٧(المبرد فیه تكلف .

للنمـربن )٦٨(وأنشد في باب : هذا باب ما ُیضمر فیـه الفعـل المسـتعمل إظهـاره بعـد حـرف   – ١٠

)٦٩(تولب 

لن َیْعَدماسقته الرواعُد من َصّیٍف                      وٕاْن من خریٍف ف

... وتقــدیره عنــد ســیبویه ســقته الرواعــُد إّمــا مــن َصــّیف وٕاّمــا مــن خریــف فلــن تعــدم الــرّي ((

الباقیــة علیهــا ألنهــا ال تقــع إّال مكــررة ثــم )إّمــا(فــي أول البیــت ضــرورة لداللــة )إمــا(البتــة ، فحــذف 

ّما من خریف .الباقیة كما تقدم فقال : وٕان من خریف وهو یرید : وإ )إّما(من)ما(حذف 

التي للجزاء  )إن(وغیره وقالوا : إنما هي )٧٠(وقد خالف سیبویه في هذا التقدیر األصمعي

ُحذف الفعل بعدها لما جرى من ذكره قبلها ، والفاء جوابهـا ، والتقـدیر عنـدهم ، سـقته الرواعـد مـن 

َصّیف وٕان سقته من خریف فلن َیعدم الري .

عموم الري في كل وقت مـن صـیف وخریـف ، وال یصـح وتقدیر سیبویه أولى لما فیه من

)٧١())هذا المعنى على تقدیر األصمعي وأصحابه ألنهم جعلوا ِریّه لسقي الخریف له خاصة

 )إن(رّد ابـــن والد مـــا نقلـــه المبـــرد عـــن األصـــمعي قـــال : إن ســـیبویه قـــد أجـــاز أن تكـــون و 

هـو جـائز ألنـه یضـمر فیهـا الفعـل إّال أنـه بمعنى الجزاء وذلك قولـه فـي أثـره : وٕان أراد إن الجـزاء ف

وهو یرید وٕاّما (أّخره ألنه لم یكن الوجه عنده وال مراد الشاعر علیه أال تراه قال في تفسیر البیت : 

فحمــل معنـى البیـت علــى إرادة الشـاعر ، وذلـك أن الشــاعر ذكـر وعـًال یــرد هـذا المــاء )مـن خریـف

ن هـذا البیـت معنـى یحسـن فـي الشـعر ویلیـق بمـراد متى شاء وأنـه غزیـر موجـود ، ولـیس للجـزاء مـ

یعـــدم الـــري وٕان لـــم تســـقه عــــدم الشـــاعر ألنـــه إذا حملهـــا علـــى الجـــزاء فإنمـــا یریــــد : إن ســـقته لـــم

)٧٣(لیه سیبویه محتجین بحجة ابن والد.ورّجح النحاس وابن هشام ما ذهب إ)٧٢(.الري

)٧٤(ر الفعــل المتــروك إظهــاره وأنشــد فــي بــاب ترجمتــه : هــذا بــاب مــا ینتصــب علــى إضــما  –١١

)٧٥(لعمرو بن َمْعِد یكرب : 

ُأرید ِحباَءه ویرید قتلي                            عذیَرك من خلیلك ِمن مراد

ووْضــُعه موضــع الفعــل بــدًال منــه ، والمعنــى هــاِت عــذرك )عــذیرك(الشــاهد فیــه نصــب ((

وقّرب عذرك ، والتقدیر : اعِذرني منه عْذرًا .

، )٧٦(لـــف فـــي العـــذیر فمـــنهم مـــن جعلـــه مصـــدرًا بمعنـــى العـــذر وهـــو مـــذهب ســـیبویه واخت

ومــنهم مـــن جعلـــه عـــاذر كعلــیم وعـــالم والمعنـــى عنـــده هــاِت عـــاذرك وأحِضـــر عـــاذرك ، وامتنـــع أن 
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یجعلــه بمعنــى الُعــْذر ألن فعــیال ال یبنــى علیــه المصــدر إّال فــي األصــوات نحــو الصــهیل والنهیــق 

والنبیح وما أشبهه .

ألولى مذهب سیبویه ألن المصدر َیّطّ◌رد وضعه موضع الفعل بدًال منه ألنه اسـمه وال وا

كقولهم:وَجــــب القلــــب وجیبــــًا إذا  تیطــــرد ذلــــك فــــي اســــم الفاعل،وقــــد جــــاء فعیــــل فــــي غیــــر الصــــو 

)٧٧(اضطرب))

ورّجـح البغــدادي )٧٨(ومـذهب سـیبویه أولـى ألن فعـیًال قـد جـاء فـي غیـر األصـوات أیضـًا .

)٧٩(واحّتج بحجة األعلم نفسها . مذهب سیبویه

)٨٠(في كالمهم حتى صـار بمنزلـة المثـل: هذا باب ُیحذف منه الفعل لكثرتهوأنشد في باب  –١٢

)٨١(للقطامي 

فّكرْت تبتغیه فوافقْته       على دمه ومصرِعه السباعا

علــى إضــمار الموافقــة ، لمــا جــرى مــن ذكرهــا فــي صــدر)الســباع(الشــاهد فیــه نصــب ((

البیت ، والتقدیر : فّكرْت تبتغیه فوافقْته ووافقِت السباَع على دمه ومصرعه . هذا تقدیر سیبویه .

وقد ُرّد البیت وُغّلَط فیما تأوله فیه وأجازه ، ألن الحمل على المعاني إنمـا یكـون بعـد تمـام 

ه ألن المعنـى قـد تـمَّ فـي الكالم كقولك : وافقُت زیدًا وعنده عمرو وِبشرًا ، ترید : ووافقـُت بشـرًا عنـد

قوله : وعنده عمرو ، ولو قلت : وافقُت زیـدًا وعنـده عمـرًا لـم یجـز عنـد غیـر سـیبویه فـي شـعر وال 

غیره لنقصان الكالم دون اآلِخر المحمول على المعنى .

والحجــة لســیبویه أّن الشــعر موضــع ضــرورة ُیحتَمــل فیــه مــا ال ُیحتَمــل فــي غیــره فــإذا جــاز 

م على المعنى مع التمام جـاز فـي الشـعر ضـرورة مـع النقصـان،مع أخـذه هـذا عـن الحمل في الكال

العرب وروایِته له عنهم ، وغیر سیبویه َیرویه :    

فّكرْت ذاَت یوٍم تبتغیه          فألَفت فوق مصرِعه السباعا

)٨٢())وسیبویه أوثق من أن ُیتّهم فیما نقله ورواه

، وذهــب النحــاس وابــن عصــفور مــذهب )٨٣(هــو المبــرد الــذي غّلــط ســیبویه و رّد مــا قالــه

وذكـر الشـنتمري أّن الزجـاج رّد علـى المبـرد فقـال : إن القصـد فـي قولـه فصـادفْته إنمـا )٨٤(سیبویه 

هــو إلــى الولــد وذلــك ألن الوحشــیة طلبــْت ولــدها فصــادفْته وصــادفت علــى وجــه الســباع فلمــا كــان 

یقــاع المصــادفة علــى الولــد المطلــوب اضــمر للســباع المعنــى یــدل علــى هــذا واحتــاج الشــاعر إلــى إ

)٨٥(فعًال دّل علیه أول الكالم فكأنه قال : صادفته وصادفت السباع . 

:)٨٦(وأنشد في الباب نفسه ألوس بن حجر   – ١٣

ُتواِهُق ِرجالها یداها ورأُسه                          لها َقَتٌب خلف الحقیبِة راِدفُ 
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حمًال على المعنى ، ألّن الرجلیِن لّما الَبسْتُهما بالمواهقة وهـي )الیدین(رفع الشاهد فیه ((

المالحقة والمداركةُ  البستهما الیدان بالمواصلة والمسابقة .

وقد ُغّلط سیبویه في جواز هذا ألّن الكـالم غیـر تـام دوِن الیـدین فـیحمالن علـى المعنـى ، 

ألنهما التابعتان للیدین الالحقتان لهما .وقد بّینت التباس فعل وألّن المواهقة  ال تصحُّ إّال للِرجلین

الـذي غلـط سـیبویه هـو المبـرد و رّد )٨٧())بعضهما ببعض فلذلك جاز ما ذهب إلیه سیبویه لبعـده

قــال النحــاس بعــد أن أورد البیــت : رفــع الــرجلین والیــدین،ألن كــل واحــد منهمــا قــد )٨٨(رفــع یــدیها . 

)٨٩(لفاعالن ولوال ذلك لنصبهما جمیعًا . واهق اآلخر ، فهما ا

لألعشــى ویــروى )٩٠(: هــذا بــاب معنــى الــواو فیــه كمعنــاه فــي البــاب األول وأنشــد فــي بــاب  –١٤

)٩١(للراعي 

أزماَن قومي والجماعَة كالذي                           منَع الِرحالَة أن َتمیَل ممیال

تقــّدم علــى تقــدیر إضــمار الفعــل فكأنــه قــال : علــى مــا)الجماعــةِ (الشــاهد فیــه نصــب ((

أزماَن كان قومي مع الجماعة على ما بّینه سیبویه .... وأنشد بعد هذا تقویة للحمل علـى المعنـى 

:)٩٢(قول ِصرمَة األنصاري ویروى لزهیر 

بدا لَي أني لسُت ُمدرَك ما مضى                      وال سابق شیئًا إذا كان جائیا

فحمل قوله : وال سابٍق على معنى الباء في قوله : مـدرك ، ألن معنـاه لسـت بمـدرك ....

فــي البیــت األول ... فــإذا جــاز تــّوهم حــرف الجــر مــع  )كــان(فتــوهم البــاء وحمــل علیهــا  كمــا تــوهم 

َضعفه فالحمل على إضمار الفعل أولى وأحرى لقوته .

ّن حـرف الجـر ال یضـمر ، وقـد بـین وقد ُرّد هذا على سـیبویه ولـم یجـز فیـه إّال النصـب أل

أنكـر )٩٤())َضعفه وبعده مع أخذه لـذلك عـن العـرب سـماعًا فـال معنـى لـرّد ذلـك علیـه)٩٣(سیبویه 

المبــرد روایــة الجــر ألن حــروف الجــر ال ُتضــمَر وَتعمــل ، والروایــة عنــده : وال ســابقًا بالنصــب وال 

عل سابق . وروى أیضـًا : وال سـابٌق شـیئًا سابقي شيٌء باإلضافة إلى الیاء ورفع شيء على أنه فا

)٩٥(بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف . 

)٩٦(وأنشد في الباب نفسه لعامر بن ُجوین الطائي   – ١٥

فلم أَر مثَلها ُخً◌باسَة واحٍد                                وَنْهَنهُت نفسي بعدما ِكدُت أفعَلهُ 

ال ُیسـتعمل  )كاد(على  )أن(ضرورة ، ودخول  )أن(ضمار بإ )أفعله(الشاهد فیه نصب ((

في الكالم ، أضُطّر الشاعر أدخلها علیها تشبیهًا لها بعسى الشتراكهما فـي معنـى المقاربـة ، فلمـا 

في الشعر ضرورة توّهَمها هذا الشاعر ُمستعملٌة ثم حذفها ضرورة ، هـذا تقـدیر  )كاد(أدخلوها بعد 

سیبویه .
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مــع مــا بعــدها اســم فــال یجــوز حــذُفها وحمــل الــراّد الفعــل علــى  )أن(ن وقــد خولــف فیــه ، أل

إرادة النون الخفیفة وحذفها ضرورة ، والتقدیر عنده : بعدما كدُت أفعَلْنُه .

وهــذا التقــدیر أیضــًا بعیــد لتضــّمنه ضــرورتین وهمــا إدخــال النــون فــي الواجــب ثــم حــْذفها ، 

.)ار محذوفة كثیراً قد أتت في األشع )أن(فقول سیبویه أولى ألن  ()٩٧(

ــا ابــن )٩٨(الــذي خــالف ســیبویه هــو المبــرد هــذا مــا ذكــره ابــن هشــام ورجــح رأي المبــرد  أّم

عصفور فقد رجح ما ذهب إلیـه سـیبویه وقـال یجـوز نصـب الفعـل بإضـمار أن فـي ضـرورة الشـعر 

)٩٩(أو في نادر الكالم . 

ه سـیبویه وهـو أن یكـون أراد بقولـه ذكر أبو البركات وجهًا آخر فضًال عن الرأي الذي ذكر 

یعنـي الخْصـلة . فحـذف األلـف وألقـى فتحـة الهـاء علـى–بعدما كدت أفعَله ، بعد ما كدت أفعلهـا 

)١٠٠(ما قبلها وهذا التأویل في البیت حكاه أبو عثمان عن أبي محمد التوزي عن الفّراء . 

الشـریك علـى الشـریك والبـدل علـى وأنشد في باب : هذا باب مجرى النعت على المنعـوت و   –١٦

)١٠١(المبدل منه وما أشبه ذلك 

بكیُت وما  ُبكا رجٍل حزیٍن                               على ربعیِن مسلوٍب َوبالِ 

على الربعین نعتًا والرفع فیهما َحَسٌن إلمكان التبعیض )مسلوٍب َوبالِ (الشاهد فیه َجْرُي ((

أحدهما مسلوٌب واآلخر باٍل ولذلك قال سـیبویه بعـد هـذا البیـت والقـوافي فیهما والقطع ، والتقدیر : 

مجرورة .

وقد ُغّلط في هذا لنقصان بال واستواء رفعه وجّره ، والحجة لسـیبویه أن القـوافي لـو كانـت 

مرفوعــة لــم َیِضــق علیــه اإلتیــان باســم مرفــوع غیــر منقــوص ، وأیضــًا فــإن الشــاعر المجیــد قــد یبنــي 

:)١٠٢(راب واحد وٕان كانت موقوفة كقول الحطیأِة قوافیه على إع

شاقْتَك أظعاٌن ِللَیـ                 لى دون ناظرة بواِكْر 

:)١٠٣(فلو أطلق قوافي القصیدة لكانت كلها مرفوعة ، وكذلك قول الُكمیت

ِقف بالدیار وقوف زائْر                               وتأّن إنك غیُر صاِغرْ 

)١٠٤())ا مقّیدٌة ولو ُأطلقتْ  لكانت كّلها مجرورةفقوافیه

وال معنـى لهـذا –یعنـي المبـرد –قال محمد (ذكر ابن والد أّن المبرد غلط سیبویه ، قال:(

الكالم ، أعني قوله : والقوافي مجرورة ألنها لـو كانـت مرفوعـة لـم تكـن القافیـة إّال هكـذا وهـذا قـول 

أنهـا لـو كانـت مرفوعـة مـن غیـر مـا اعتلـت المـه أو أضـیف لـم یجـز أن خطأ على اإلرسال وذلـك

)بالٍ (وذلك أنه كأن یكون نحو حاٍل وماٍل ولو كانت القوافي كذلك لم یكن معها )بالٍ (یكون معه 

وكان في موضعه قافیة یمكن رفعها نحو ما ذكرنا لم یجز فـي مسـلوب أن )بال(وٕاذا لم یكن معها 

أمكن فیه أن یكون مرفوعًا بلفظ )باٍل◌ِ (ٕاذا كانت القوافي مجرورة وكان معها یكون إّال مرفوعًا ، و 
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مجـــرور وأمكـــن أن یكـــون مجـــرورًا وٕاذا أمكـــن ذلـــك فیـــه أمكـــن فـــي مســـلوب مثلـــه ، فـــأراد بقولـــه أّن 

بهــذا اللفــظ لــئال یــّدعي ُمــّدٍع روایــة )بــال(القــوافي مجــرورة إزالــة امتنــاع الجــر عــن مســلوب وبقیــت 

في موضع مائل ، وما مرفوعة نحو قولنا : حالي في موضع حائل ومالي)بال(ع قافیة في موض

)١٠٦(ورجح النحاس رأي سیبویه .)١٠٥())أشبه ذلك مما یمكن رفعه فیجب بذلك رفع مسلوب

)١٠٨(الرُّمة لذي )١٠٧(وأنشد في باب : هذا باب مجرى نعت المعرفة علیها   – ١٧

ٌة             وِنصٌف نقٌا َیْرتجُّ أو یتمرمرُ ترى ًخْلَقها ِنصٌف قناٌة قویم

ومــا بعــده علــى القطــع واالبتــداء ، ولــو ُنصــب علــى البــدل أو )نصــف(الشــاهد فیــه رفــع ((

على الحال لجاز .

وقـد ُغلّــط سـیبویه فــي َحْملــه علـى الحــال ، وزعـم الــرادُّ أنــه معرفـة ألنــه فـي نیــة اإلضــافة ، 

فكأنه 

كذا وِنصُفه كذا .قال : ترى َخْلقها ِنصُفه 

، عنـى اإلضـافة ولـیس مـن بـاب كـل وبعـضوالحجة لسیبویه أنه نكرة وٕان كـان متضـمنًا لم

ألّن العرب قد أدخلْت فیه األلف والالم وثنته وجمعته ولیس شيء من ذلك فـي كـل وبعـض فلـذلك 

:)١٠٩(أجاز نصبه على الحال كما قال الشاعر 

)١١٠())لیا ات لها : هذا لها هاو ذونحن اقتسمنا المال نصفین بیننا   فقل

إنمـا جـاز أن یكـون هـا هنـا (الذي غلط سـیبویه هـو المبـرد و رّد علیـه ابـن والد ، فقـال : (

حاًال ألن في الكالم ما یسیغ ذلـك فیـه وألن المعنـى كأنـه نصـف قـویم ونصـفه یـرّتج ، وٕاذا وصـف 

ي مثله : رأیت القوم رجًال جالسـًا الشيء بما یجوز أن یكون حاًال ُجعل في موضع الحال وتقول ف

وأضـاف فقـال : إن )١١١())ورجًال قائمًا فتجعـل رجـًال حـاًال وهـو اسـم ألنـه وصـف بمـا یكـون حـاالً 

نصــف قــد تكــون معرفــة أو نكــرة وكالهمــا جــائز غیــر ممنــوع ، ولــو كــان نصــف معرفــة كمــا قــال 

ذلك أبًا وكل اسم یقتضي إضافة المبرد لوجب أن یقول إّن أخًا معرفة ألنه یتضمن معنى أخیه وك

)١١٢(تلزمه كفوق وتحت . 

والــالم ولــو كــان  فوممــا یــدل علــى بطــالن مــا ذهــب إلیــه المبــرد أنــه یقــال النصــف بــاألل

معرفة لم تدخله األلف والالم كما ال تدخل على كل وبعض .

)١١٣(ة علــى االســم فیــه فــي بعــض المواضــع: هــذا بــاب إجــراء الصــفوأنشــد فــي بــاب ترجمتــه  –١٨

:)١١٤(لحسان بن ثابت 

وفینا نبيٌّ عنده الوحيُ  واضُعهظننُتم بأن یخفى الذي قد صنعُتم   

ــه : (( مــع إعــادة –صــلى اهللا علیــه وســلم –علــى النبــي )واضــعه(الشــاهد فیــه جــري قوِل

الضمیر على الوحي وهو ال یحتمل القلب كما تقدم في الباب .
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علــى تقــدیر : )الــذي قــد صــنعتم(، وُجعــل الضــمیر عائــدًا علــى وقــد ُرّد علیــه هــذا التقــدیر 

وفینا نبّي واضع ما قد صنعتم ال على الوحي كما قّدره .

والحجـــة لســـیبویه أن رّده علـــى الـــوحي أولـــى ألنـــه یریـــد یضـــع فینـــا مـــا ُیـــوحى إلیـــه فینبئنـــا 

لـذي صـنعتم مطلقـًا كان التقدیر: واضع ا )الذي(بصنیعكم على الحقیقة ، وٕاذا ُرً◌ّد الضمیر على 

)١١٥(دون ربطه بالوحي)).

... والمعنــى (، و رّد الســیرافي رأي المبــرد فقــال ()١١٦(الــذي رّد علــى ســیبویه هــو المبــرد 

الذي أنكره على سیبویه قد فعل هو مثله ألنه إذا جاز أن یقال : وضعت فیكم ما صـنع القـوم أي 

معنــى أخبـرتكم ولـیس یــراد الوضـع الــذي : أخبـرتكم بـه جــاز أن یقـال : وضـعت فــیكم الـوحي علـى

.)هـو ابتـداء عمــل الكـالم وٕانمـا یریــد وضـع العلـم بــذلك الشـيء فـي قلــوبهم واإلخبـار عـن صــحته (
)١١٧(

ـــز  قـــال الشـــنتمري : إن ســـیبویه احـــتج بهـــذا البیـــت علـــى بعـــض النحـــویین ، الـــذي ال یجی

ررت برجــل معــه صــقر فــي نحــو : مــ فالخفــض فــي الصــفة الثابتــة إذا اتصــلت بضــمیر الموصــو 

صائد به واحتجوا بـأن القلـب ال یصـح لتقـدیم المضـمر علـى الظـاهر كقولنـا : مـررت برجـل صـائد 

به معه صقر فاحتج علیهم سیبویه بمسائل یوافقونه فیهـا ولـو قلبـت لبطـل الكـالم وقـوى ذلـك بقـول 

)١١٨(حسان . 

ف الخمسـة انتصـابه إذا صـار وأنشد في باب : هذا بـاب مـا ینتصـب فیـه الخبـر بعـد األحـر   –١٩

)١٢٠(للفرزدق )١١٩(ما قبله مبنیًا على االبتداء 

فكیف إذا رأیت دیاَر قوٍم                             وجیراٍن لنا كانوا كرامٍ 

وزیادتها توكیـدًا وتبیینـًا لمعنـى المضـّي ، والتقـدیر : وجیـران لنـا  )كان(الشاهد فیه إلغاء ((

كرام كانوا كذلك .

والصــحیح مــا ذهــب إلیــه )١٢١(خبــرِاً◌ لهــا .)لنــا(قــد رّد المبــرد هــذا التأویــل وجعــل قولــه : و 

 )كـان(من صـلة الجیـران وال یجـوز أن یكـون خبـرًا ل )لنا(الخلیل وسیبویه من زیادتها ، ألن قوله 

هـم جیــرة ، إّال أن یریـد معنـى الِمْلــك وال یصـح الملــك هـا هنــا ألنهـم لـم یكونــوا لهـم ملكــًا إنمـا كــانوا ل

)١٢٢())تبیین له)لنا(فالجوار هو الخبر و 

من صلة جیران معّلقة بها فلـیس یجـوز أن یكـون خبـرًا لكـان )لنا(قال ابن والد : إذا كانت

مثال  ذلك أنك لو قلت : مررت برجل راغب فینا كان ، لم یجز أن تجعل فینا وهو معلـق براغـب 

ن فهو سوى ذلك المعنـى ولـم تكـن الرغبـة فینـا كأنـك قلـت خبرًا عن كان ، ولو جعلت فینا خبرًا لكا

)١٢٣(: مررت برجل راغب وال تذكر فیمن رغب ثم قلت : كان فینا كما تقول كان معنا . 
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لبیــــت نفســــه أي أنــــه رجــــح رأي قــــال النحــــاس بنــــو تمــــیم یجعلــــون كــــان حشــــوًا واستشــــهد با

.)١٢٥(فـي كتابـه تحصـیل عـین الـذهب ذكرهـا وذكر األعلم في كتابه النكت الحجة التي)١٢٤(سیبویه

)١٢٦(والواو فاعل . وذكر ابن هشام رأیًا آخر في المسألة هو أن كان تامة

)١٢٧(لزید بن عمرو بن ُنفیل الُقرِشّي نفسهوأنشد في الباب   – ٢٠

سألتاني الطالُق أن رأتا ما                           لي قلیًال قد جئتماني بُنْكر

كأن َمْن یكن له َنَشٌب ُیْحـ                         بب وَمن یفتِقْر َیِعش َعیَش ُضرٍّ وی

ومعناهــا التنبیــه مــع )ويْ (وهــي عنــد الخلیــل وســیبویه َمركّبــٌة مــن )ویكــّأن(الشـاهد فــي : ((

)١٢٨(التي للتشبیه ، ومعناها معنى ألم تر وعلى ذلك تأولها المفسرون . )كأنّ (

ویلَـك اعلـم أّن) ، فُحـِذفت الـالم (بمعنـى: )ویكأن(أّن قولهم : )١٢٩(نحویین وزعم بعض ال

لعلم المخاطب مع كثرة االستعمال  )اعلم(: ویك عنترة أقدِم وُحذف )١٣٠(من ویلك كما قال عنترة 

)١٣١()). وهذا القول َمردود لما یقع فیه من كثرة التغییر ، وقد بّینُت حقیقته في كتاب النكت

ل أبــو بكــر األنبــاري : إّن أصــلها ویلــك فاســقط الــالم ، ومعنــاه فــي غیــر هــذا : ألــم َتــر قــا
ثــم رّدهـا ورجــح )ویـك(وأورد النحـاس اآلراء التـي قیلــت فـي )١٣٣(، وهـذا هـو رأي الكســائي . )١٣٢(

... أي : إّن (والـــــــذي یؤیـــــــد رأي الخلیـــــــل وســـــــیبویه مـــــــا قالـــــــه أبـــــــو حیـــــــان:()١٣٤(رأي ســـــــیبویه . 

ما اســم فعــل مثــل : صــه ، ومــه ومعناهــا أعجــب ، وكــأّن : هــي كــاف التشــبیه الداخلــة عنــده)وي(

.)علـى أّن وكتبــت متصــلة لكثــرة االسـتعمال وذهــب البغــدادي إلــى مـا ذهــب إلیــه أبــو حیــان )١٣٥()

)١٣٦(ورجح رأي سیبویه 

یقـــع فـــي وأنشـــد فـــي بـــاب ترجمتـــه : هـــذا بـــاب ال یكـــون فیـــه الوصـــف المفـــرد إّال رفعـــًا و ال  –٢١

:)١٣٨(، البن َلْوذان الَسّدوسي  )١٣٧(موقعه غیر المفرد 

یا صاح یا ذا الضاِمُر الَعْنسِ 

، ه لیسـت بمحضـةألّن إضـافت)العـنس(وٕان كان مضـاًفًا إلـى )الضامر(الشاهد فیه رفع ((

وتقدیره : یا ذا الذي َضَمرْت َعنسه ...

لف أّن الشـــاعر قــال : یـــا ذا الضـــاِمر وقــد خولـــف ســیبویه فـــي إنشــاده بـــالرفع وزعـــم المخــا

إلى الضامر  وبدل العنس منه ، والمعنى یا صاحب الَعنِس الضامِر  )ذا(الِعَ◌ْنِس ، على إضافة 

واحتّج بقوله بعد هذا :

والَرْحِل ذي األقتاِب والِحْلسِ 

أي صاحب هذه األشیاء ، فلو كان على ما ذهب إلیه سیبویه لم یعطف الرحَل ومـا بعـده 

ى العنس ، ألنه ال یقال : الضامُر الَرْحِل . لسـیبویه ألّن الضـامر دال علـى التغییـر فكأنـه قـال عل

)١٣٩(: یا ذا المّتغیُر العنِس ، كما قال : 
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یا لیت زوَجِك قد غدا                             ُمتقلِّدًا سیفًا وُرمحا

ى التقلـد واالعتقـال : الحمـل ، فكأنـه فأدخل الرمح في التقّلد وهو یرید االعتقال ، ألن معن

)١٤٠())قال : قد غدا متقلدا سیفًا وحامًال رمحا

) ، ورجـح النحـاس مـا ذهـب إلیـه )١٤١(الكوفیون هم الذین خالفوا سیبویه في إنشاده بـالرفع 

وجعل الضـامر مـن تمـام  )ذا(سیبویه ، قال : هذا الشاهد حجة لقولهم : یا ذا الحسُن الوجِه نادى 

وٕانمـا هـو للعـنس ال لصـاحب العـنس وصـاحب العـنس ال یكـون )الرحـل(ألنه اسم مبهم وجر  )ذا(

ضامر الرحل إنما یكون ضامر العنس وألن الرحل للعنس والعنس لصاحبها فصار الرحل مجرورًا 

)١٤٢(كما انجرت العنِس . 

نزلــة یجـوز فــي الضـامر الرفـع والنصــب ألنـه بم(قـال ابـن عصــفور بعـد أن ذكـر البیــت : (

الحســن الوجــه ، وٕانمــا فّرقــوا بــین اإلضــافة المحضــة وغیــر المحضــة مــن جهــة أّن المضــاف الــذي 

تكون إضافته غیر محضة یشبه المفرد من حیث أن معموله لیس من تمامه ، أال ترى أنه یفصل 

بـــین العامـــل والمعمـــول فیـــه التنـــوین ألّن هـــذه اإلضـــافة فـــي نیـــة االنفصـــال وال یجـــوز الفصـــل بـــین 

.)١٤٣())ضاف والمضاف إلیه فلما كان عندهم قریبًا من المفردات جاز فیه الرفع والنصبوالم

)١٤٥(للعجاج )١١٤(وأنشد في باب الحروف التي ُینبَّه بها المدعّو   – ٢٢

جاِرَي ال تستنكري عذیري

وهـو اسـم منكـور قبـل النـداء )جـاري(الشاهد فیه حذف حرف النداء ضـرورة مـن قولـه : ((

رّد المبــرد علــى ســیبویه جعلــه و  یتّعــرف إّال بحــرف النــداء ، وٕانمــا ُیطــّرد الحــذُف فــي المعــارف .ال 

الجاریة نكرة وهو یشیر إلى جاریة بعینها فقد صارت معرفة باإلشـارة . ولـم یـذهب سـیبویه إلـى مـا 

ل إلــى النــداء تأّولــه المبــرد علیــه مــن أنــه نكــرة بعــد النــداء ، وٕانمــا أراد أنــه اســم شــائع فــي الجــنس ُنِقــ

وهو نكرة ، وكیف یتأول علیه الغلـط فـي مثـل هـذا وهـو قـد فـّرق بـین مـا كـان مقصـودًا بالنـداء مـن 

أسماء األجناس وبین ما لم یقصد قصده وال اختص بالنداء من غیره ، بأْن جعل األول مبنیًا على 

ـــ ـــره مـــن المعـــارف وجعـــل اآلخـــر معرب ـــاء زیـــد وغی ًا بالنصـــب وهـــذا مـــن التعســـف الشـــدید الضـــم بن

)١٤٦())واالعتراض القبیح

ونقل ابن والد عن المبرد قوله لقد أخطأ سیبویه في هذا كله خطـأ فاحشـًا ألن : جـاري .. 

جاریة هنا معرفة والدلیل على ذلك هو الترخیم ولو كانت نكـرة لزمهـا فـي النـداء والتنـوین والنصـب 

یرخم في النداء ، ألنه جاء على األصل ، وكذلك النكرة ، ولـو فلم یجز ترخیمها ألن المضاف ال

. و رّد علیـه بقولـه :)١٤٧(جاز ترخیمها في النكرة لجاز فـي غیـر النـداء ألنـه فیهمـا علـى األصـل 

أما تسمیته هذا نكرة فصواب ولیس بخطأ على ما ذكـر ألنـه إنمـا یصـیر معرفـة فـي حـال نـدائها ((

من النكـرة )یا(فهو نكرة قبل النداء ، فكأنه قال : وقد یجوز أن یحذف إیاه واختصاصه بذلك وٕاّال 
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إذا نادیتها ، وٕانما تصیر هذه النكـرة معرفـة  إذا اختصـها بالنـداء ولیسـت اسـمًا غالبـًا مختصـًا مثـل 

.)النداء كزید وعمرو ألن زیدًا وما أشبه معرفة قبل أن تنادیه ، في حال النداء كذلك ()١٤٨(

(قال النحاس وهي نكـرة أراد أن یخبـر أن العـرب تقـول : )یا(أراد : یا جاریُة ، وحذف (:

یــا وكـذلك مــن النكـرة یقولـون رجــًال یریـدون :)یـا(زیـد وهـم یریــدون : یـا زیـُد فیحــذفون مـن المعرفــة 

وهذا تأیید لمذهب سیبویه . )١٤٩())رجالً 

ه عــن حالــه التــي كــان علیهــا قبــل أن وأنشــد فــي بــاب : هــذا بــاب مــا إذا لحقتــه ال لــم تغیــر   – ٢٣

)١٥٠(تلحق 

)١٥١(أال رجًال جزاه اُهللا خیرًا                             َیدلُّ على ُمحصّلٍة تبیُت 

حـــرف  )أال(وتنوینــه ألنـــه حملـــه علـــى إضــمار فعـــل وجعـــل )رجـــال(الشــاهد فیـــه نصـــب ((

نــي لنصــب مــا بعــدها بغیــر تنــوین . للتم )أال(تخصــیص ، والتقــدیر : أال تروننــي رجــًال ولــو جعــل 

یـــرى أنــه منصــوب بــالتمني ونــّون ضـــرورًة واألول )١٥٣(ویــونس )١٥٢(هــذا تقــدیر الخلیــل وســیبویه 

.)١٥٤())أولى ألنه ال ضرورة فیه وحرف التخصیص مما یحُسن إضمار الفعل بعده

وف علــى وذكــر ابــن هشــام رأیــًا آخــر ولــم ینســبه إلــى أحــد ، قــال : وزعــم بعضــهم أنــه محــذ

على هذا للتنبیه واالستفتاح ال للعرض إذ  )أال(شریطة التفسیر أي : أال جزى اهللا رجًال جزاه اهللا و

. وهنــاك رأي آخــر هــو رأي الجــوهري وهــو الرفــع )١٥٥(ال یــدخل حــرف العــرض علــى فعــل طلبــي 

.)١٥٦(ووجه أن یكون فاعًال بفعل محذوف یفسره : یدّل  

وفیــه ضـــعف )مــن(ام رأیــًا آخــر وهـــو الجــر علــى إضـــماروفضــًال عــن ذلـــك ذكــر ابــن هشـــ

. والصــحیح مــا ذكــره الخلیــل وســیبویه إذ ال )١٥٧(إلعمـال الجــار محــذوفًا ویزیــده ضــعفًا كونــه زائـدًا 

ضرورة فیه وحرف التخصیص یحسن إضمار الفعل بعده .

)١٥٩( للفرزدق )١٥٨(وأنشد في باب : هذا باب ما ال یكون إّال على معنى ولكّن   – ٢٤

وما سجنوني غیَر أني ابُن غالٍب                          وأني من األثَرْیَن غیر الزعانف 

علـــى االســـتثناء المنقطـــع كمـــا تقـــدم والمعنـــى ومـــا ســـجنوني )غیـــر(الشـــاهد فیـــه نصـــُب ((

ابن غالب .ولكني

ن خالد بن ، وهذا التقدیر یوجب أنه لم ُیسجن ، والمعروف أ)١٦٠(هذا هو مذهب سیبویه 

عبد اهللا القسري سجنه فقال هذا الشعر یستعدي به علیه هشام بن عبد الملك ، وقبله :

فإن كنُت محبوسًا بغیر جریرٍة           فقد أخذوني آمنًا غیَر خائفِ 

، ة علــى المفعــول لــهمنصــوب)غیــرا(، وزعــم أن لیــه المبــرد َحْملــه علــى االســتثناءوقــد رّد ع

جنوني لغیر شرفي حسدًا لي .والمعنى عنده : وما س
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وهــذا الــرد غیــر صــحیح ألنــك لــو قلــت : مــا ضــربُتك غیــر أنــك شــتمتني لــم َیُجــز إذا أردت 

معنى ما ضربتك إّال ألنك شتمتني حتى تقول: ما ضربتك لغیر شتمك إیاي . والصحیح ما ذهب 

نـده سـجنًا ألنـه على ما تقدم فـي البـاب وُیجعـل سـجنه غیـر معـدود ع)لكنّ (إلیه سیبویه من معنى 

)١٦١())لم یُغّض منه وال حًط من شرفه

قال ابن والد : إن القصیدة التي فیها البیت المتنازع فیه إنما خاطب بها خالد بن عبد اهللا 

وقد كان سجنه فیكون تأویل قوله : وما سجنوني على هذا وال صغروا بحسـبي وفضـائلي بسـجنهم 

إلیــــه لــــذلك نضــــرب عمــــا ذكرنــــا د قــــد رجــــع عمــــا ذهــــب إیــــاي وقــــال فــــي نهایــــة المســــألة إّن المبــــر 

)١٦٣(. ورجح النحاس ما ذهب إلیه سیبویه )١٦٢(ونطویه

)١٦٥(لَعْنز بن دجاجَة المازنّي )١٦٤(وأنشد في الباب نفسه    – ٢٥

َمن كان أشرك في تفرُّق فالٍج                            فلبوُنه جَربْت معًا وأغدَّتِ 

ًة الذي ضّیعُتم                               كالغصن في غَلوائه المتنّبتِ اّال كناشر 

وَنْصــبه علــى االســتثناء المنقطــع والمعنــى لكــن مثــل )كناشــرَة◌َ (الشــاهد فــي قولــه : اّال ((

یجعـــل )١٦٦(وكـــان المبـــرد ناشـــرَة ال َجِربـــْت لبوُنـــه وال أغـــّدْت ، ألنـــه لـــم ُیشـــِرك فـــي تفـــّرق فـــالج ...

زائــدة ، وال یحتــاج إلــى زیادتهــا ألنــه أراد ناشــرَة وَمــن كــان مثلــه ممــن لــم )كناشــرةَ (ي قولــه الكــاف فــ

.)١٦٧())یظلم غیره كما تقول : مثلك ال یرضى بهذا أي : أنت وأمثاُلك ال ترُضون به

)١٦٩(لُحمید األرقط )١٦٨()إیا(وأنشد في باب ما یجوز في الشعر من   – ٢٦

  اكاإلیك حتى بلغْت إی

: أراد بلغتـــك )١٧٠(موضـــع الكـــاف ضـــرورة ، وقـــال الزجـــاج )إیـــاك(الشـــاهد فـــي وْضـــِعه ((

إیاك فحذف الكاف ضرورًة .

وهذا التقدیر لیس بشيء ألنه حذف المؤكُّد وترَك التوكید مؤكِّـدًا لغیـر موجـود ، فلـم یخـُرج 

.)١٧١())من الضرورة إّال إلى أقبح منها

صــل مــن ضــرورة الشــعر وال یجــوز اســتعمالها فــي اختیــار إّن وضــع المنفصــل مكــان المت

، وهذا یؤّكد ما ذهب إلیه سیبویه وهو المختار وٕان حذف المؤّكد وبقاء التوكید مسألة )١٧٢(الكالم 

.)١٧٣(فیها خالف 

وأنشد في باب ترجمته : هذا باب مـا یكـون مضـمرًا فیـه االسـم متحـوًّال عـن حالـه إذا أظهـر   –٢٧

:)١٧٥(لیزید بن الحكم )١٧٤(بعده االسم 
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وَكْم موطٍن لوالي ِطحَت كما هوى                  بأجرامه من ُقلَِّة النیِق ُمنهوي

وهي من حروف االبتـداء ، ووجـه ذلـك أّن  )لوال(الشاهد في إتیانه بضمیر الخفض بعد ((

،والمضـــمر ال یتبـــین فیـــه االســـم المبتـــدأ بعـــدها ال ُیـــذكر خبـــُره فأشـــبه االســـم المجـــرور فـــي انفـــراده 

اإلعراب فوقع مجروره موقع مرفوعه ، واألكثر لوال أنت قیاسًا على الظاهر .

یــُردُّ مثــل هــذا ویطعــن علــى قائــل هــذا البیــت وال یــراه حجــة ، وهــذا مــن )١٧٦(وكــان المبــرد 

تحامله وتعسفه ، وقد أنشد غیر سیبویه لرؤبة :

لوال كما قد خرجْت نفساهما 

.)١٧٧())لمبرد من أفصح العربورؤبة عند ا

قال المبرد إّن في هذه القصیدة لحنًا كثیرًا ، وقد ُرّد رأیه هذا بأنه باطل ، ألنه مـن حكایـة 

، وأنــه تجــاوز وتحامــل فــي األخــذ عــن النحــویین والطعــن علــى )١٧٨(النحــویین أنــه مــن لغــة العــرب 

.)١٨٠(النحویین هذیانًا ، وعّد الشلوبین إنكار المبرد لما رواه عن )١٧٩(العرب 

مــذهب )١٨١(هـذه المسـألة مـن مسـائل الخـالف بـین سـیبویه واألخفـش ورجـح أغلـب النحـاة 

)١٨٢(یر الخفض كما یستوي الخفض والنصباألخفش القائل : إن الضمیر مرفوع ولكن وافق ضم

ي الفــراء أیضــًا وهــذا هــو رأ )١٨٣(،إذ نّظــره بنیابــة المرفــوع عــن المجــرور فــي قــولهم : مــا أنــا كأنــت 
)١٨٤(.

:)١٨٦(لرؤبة )١٨٥(وأنشد في الباب نفسه   –٢٨

یا أبتا عّلَك أو عساكا

ألنهـا فـي )لّعـل(موضع الرفع تشبیهًا ب )عسى(الشاهد في وضع ضمیر النصب بعد ((

یــردُّ هــذا ویــزعم أّن الضــمیر فــي موضــع خبرهــا المنصــوب علــى حــّد )١٨٧(معناهــا . وكــان المبــرد 

: عسى الغویُر أبؤسا ویجعل ضمیر الرفع مستكِّنا فیها . ومذهب سیبویه أولى الطراد وقوع قولهم 

الضـــمیر بعـــدها علـــى هـــذه الحـــال ،ألّن قـــولهم : عســـى الغـــویُر أبؤســـا لـــم ُیســـمع إّال فـــي هـــذا وهـــو 

.)١٨٨())كالمثل

الفعــل ألن التجـوز فـي (وقـد رجـح السـیوطي رأي سـیبویه ، قـال : الوجــه مـا ذكـره سـیبویه (

أو الحرف أحسن من التجوز في الضمیر ، ألن المضمرات ترد األشیاء إلى أصولها فـال أقـّل مـن 

)١٨٩())أن ال تخرج هي عن أصلها وموضعها

وهناك رأیان آخران في المسألة وهو رأي األخفش وهو أن الكاف في موضـع رفـع وحجتـه 

، وهــو أن یرافي فیمــا نقــل عنــه المــرادي، واآلخــر هــو رأي الســ)١٩٠(أن لفــظ النصــب اســتعیر للرفــع 

لّعــل ، وُضــّعف رأیــه هــذا ألن فیــه عمــلعســى فــي قــولهم : عســاك وعســاني حــرف عامــل عمــل

.)١٩١(اشتراك فعل وحرف في لفظ واحد 
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ألبـي ذؤیـب )١٩٢(وأنشد في باب : هذا باب األسـماء التـي یجـازى بهـا وتكـون بمنزلـة الـذي   –٢٩
)١٩٣(

طوِقك إنها                           ُمطبّقٌة من یأِتها ال َیضیُرهافقلُت : تحّمل فوق 

علـى نّیـة التقـدیم فـي مذهبـه والتقـدیر: ال َیضـیرها َمـن یأتهـا،       )یضـیرها(الشاهد فیه رفـع ((

ارتفعــْت بــه وَبَطــل فیهــا )َمــن(إذا تقــّدم علــى )یضــیر(علــى إرادة الفــاء ، ألّن )١٩٤(وهــو عنــد المبــرد 

، ألن حرف الشرط ال یعمل فیه ما قبله .الجزاءُ 

)َمـن(على ما هو علیه في التأخیر ، و )یضیرها(والحجة لسیبویه أنه ُیقّدر الضمیر في 

)١٩٥())مبتدأة على أصلها

قال السیرافي : ((... والجـواب عمـا قـال أبـو العبـاس إن التقـدیر فـي ال یضـیرها أن یكـون 

:ال یضیرها ضیر أو ال یضیرها شيء ... وفیه وجه آخر وهو مقدمًا وفیه ضمیر فاعل كأنه قال

أن یكـــون الفاعـــل فـــي ال یضـــیرها التحّمـــُل ویكـــون تحمـــل قـــد دّل علـــى المصـــدر الـــذي هـــو فاعـــل 

یضــیرها ولــو قُــّدر فیهــا أن فاعلهــا التحّمــل علــى كــل حــال صــلح إن قــّدرت الفــاء محذوفــة أو قــّدرت 

.)١٩٦())فیه التقدیم

ـــم بعـــد والجـــواب عـــن ســـیبویه أن یكـــون (أن ذكـــر رد المبـــرد علـــى ســـیبویه : (وقـــال األعل

ضمیر الفاعل على شـرط التفسـیر كأنـه قـال : ال یضـیرها أحـد أن یأتهـا ألن معنـى یأتهـا إن یأتهـا 

أحـــد فأضـــمر فـــي یضـــیرها ألن الكـــالم الـــذي بعـــدها فیـــه ذكـــر المضـــمر الـــذي أضـــمر علـــى شـــرط 

.)١٩٧())التفسیر

: هذا باب إذا ألزمت فیه األسماء التـي تجـازى بهـا حـروف الجـر لـم تغیرهـا وأنشد في باب  –٣٠

)١٩٨(عن الجزاء ألحد األعراب 

إْن لم یجد یومًا على َمن یتِكلْ إّن الكریم وأبیك َیعتِملْ 

في مذهبه ، والتقدیر : على َمن یتكل علیه .)َمن(الشاهد فیه حذف العائد على ((

، وَحملُـُه علـى وجهـین : أحـدهما أن تكـون )َمـن(قبـل  )على(خول لد )١٩٩(ورّد هذا المبرد 

فكأنه قال : إْن لم یجد شیئًا فعلـى مـن یتكـل ؟ أي علـى أّي )یجد(استفهامًا وُیحذف مفعول )َمن(

أي یعتِمـُل إن لـم یعلـم أعلـى هـذا یتكـل فُیعینـه )یعلـم(الناس ؟ والوجه اآلخر أن یكون یجد بمعنى 

توكیـدًا كمـا تقـول : سـأعلم علـى  )علـى(ر سـیبویه أقـرب وأبـین . ویكـون تقـدیم وتقدی أم على هذا .

َمن تنزل ، وسأرى بمن تّمر ، ترید سأعلم من تنزل علیـه ، وسـأرى َمـن تّمـر بـه ، فُتحـذف اآلِخـر 

وتقــدم حــرف الجــر توكیــدًا وعوضــًا . ویجــوز أن یكــون التقــدیر : یعتمــل علــى َمــن یتكــل علیــه مــن 

)٢٠٠())عیاله
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ل ابــن والد : إنمــا احتــبس علــى محمــد المعنــى فــي هــذا الشــعر ، مــن جهــة أّن الفعلــین قــا

فـــالمعنى : إن الكـــریم  )علـــى(مختلفـــا اللفـــظ وهمـــا یعتمـــل ویتكـــل وكالهمـــا یصـــل إلـــى المفعـــول ب 

یعتمل على َمن یتكل علیه إن لم یجد . وكذلك لو قلت : اقتصد إلـى َمـن تـذهب ، تریـد إلیـه جـاز 

لة ســواٌء ال فــرق بینهمــا غیــر اخــتالف لفــظ الفعلــین وٕانمــا یمتنــع مثــل هــذا إذا كــان ،والشــعر والمســأ

فعًال واحدًا كقولك : بزیٍد مررت به فهذا قبیح ألنك تستغني بالباء الواحدة عـن األخـرى . وضـعف 

استفهامًا ألنه یجعل الثاني منقطعًا من األول ویجعـل كـل واحـد منهمـا مكتفیـًا )َمن(رأي من جعل 

متعلق باآلخر وأنه یجعل االستفهام جوابًا للشرط كأنه قال : إن لم یجد یومًا فعلـى مـن یتكـل غیر 

فأضمر الفاء وهذا ضعیف في اإلعراب . والذي تأوله سیبویه أقـوى ألنـه یجـوز فـي الكـالم . فهـذا 

فـیمن یتكـل علیـه  مبینهما فـي حسـن اإلعـراب وُقبحـه وبینهمـا شـيء آخـر فـي المعنـى ألن االسـتفها

الكریم وغیر الكریم وال معنى لهذا في الكریم دون غیره ، والمعنى في األول إن الكریم یعتمل على 

.)٢٠١(أهله فال یعیبه ذلك إذا أعسر وهذا معنى حسن واضح 

قــول ســیبویه أولــى ألن الظــاهر كــالم واحــد وال ُیفــرد بعضــه مــن بعضــه (قــال الشــنتمري : (

.)٢٠٢())إّال بداللة

أنشد في بـاب : هـذا بـاب الحـروف التـي تنـزل منزلـة األمـر والنهـي ألن فیهـا معنـى األمـر و   –٣١

)٢٠٤(للشماخ )٢٠٣(والنهي 

ودوّیٍة َقْفٍر ُتمّشي َنَعاُمها         كمشي النصارى في خفاف اَألَرْنَدجِ 

د ُرّد لعلم السامع ، والمعنى ربَّ دّویٍة قطعُت ونحوه . وق )رب(الشاهد فیه حذف جواب ((

علیه ما تأوله من حذف الجواب ، وزعم الراّد أن بعده : 

قطعُت إلى معروفها ُمنكراِتها                           وقد خّب آل األمعِز المتوّهجِ 

ــم یــرِو مــا بعــده ، أو أخــذ البیــت مفــردًا عّمــن رواه لــه مــن العــرب ، مــع  والحجــة لــه أنــه ل

ولـو أّن قرآنـًا ُسـّیرت بـه (مثل هذا كمـا قـال اهللا عـّز وجـل:(إجماع النحویین على جواز الحذف في 

.)٢٠٦())بجواب ، والمعنى لكان هذا القرآن )لو(فلم یأِت ل )٢٠٥())الجبال

و رّد ابـن )قطعـُتً◌ ...(المبرد هو الذي رّد ما ذهب إلیـه سـیبویه وحجتـه أن بعـده البیـت 

لقــرآن الكــریم والكــالم فضــًال عــن الشــعر وال والد علــى المبــرد قــال : إّن حــذف الجــواب جــائز فــي ا

في ذلك بین النحویین ، والبیت الذي ذكره المبرد ساقط في أغلب النسخ ومحال أن یكون خالف

.)٢٠٧(وجده فادعى سیبویه أنه لم یجده ، ولیس هذا من الغلط ولكنه سقط

)٢٠٩(لُكثّیر )٢٠٨()إنّ (وأنشد في باب آخر من أبواب   – ٣٢

عطیاني وال سألُتُهما                             أّال وٕاني لحاجزي َكَرميما أ
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لدخول الالم في خبرها ، وألنها واقعة موقـع الجملـة النائبـة منـاب )إنّ (الشاهد فیه كسر ((

، )أال وأنــي(الحــال ، ولــو َحــَذف الــالم لــم تكــن إّال مكســورة لــذلك . وكــان المبــّرد یــزعم أن الروایــة 

وجُب أّن ُكثّیرًاً لم یسألهما وال أعطیاه ألن كرمه حجزه عن السؤال .وقوله یُ 

والصـــحیح قـــول ســـیبویه ألنـــه ذكـــر عبـــد الملــــك وعبـــد العزیـــز ابنـــي مـــروان بـــن الحكــــم ، 

ومشـــهور ســـؤاله إیاهمـــا وٕاعطاؤهمـــا إیـــاه ، وٕانمـــا یریـــد أنـــه إذا ســـألهما وأعطیـــاه حجـــزه كرمـــه عـــن 

)٢١٠())اإللحاق بالسؤال

. وقال الشنتمري: قال المبـرد:)٢١١(لم یرّد روایة سیبویه وٕانما ذكر الروایة األخرى المبرد 

إن تقدیر سیبویه صحیح في العربیة ولكنه غلط في الشعر، ثم رّد على المبرد بالحجة نفسها التي 

.)٢١٢(ذكرها في تحصیل عین الذهب 

)٢١٤(للفرزدق  )٢١٣(وأنشد في الباب نفسه   – ٣٣

ُب إْن ُأذنا ُقتیبة ُحّزتا          جهارًا ولم تغَضْب ِلقتل ابِن حازمِ أتغضَ 

وحملهــا علــى معنــى الشــرط لتقدیمــه االســم علــى الفعــل ، وذلــك )إنْ (الشــاهد فیــه كســر ((

لـم َیْحُسـن ألنهـا موصـولة بالفعـل فیقـُبح فیهـا )أنْ (مع الفعل الماضي ... ولـو فـتح )إنْ (جائز في 

كسرها وألزم الفـتح ، ألن الكسـر یوجـب أّن ُأذنـي قتیبـة لـم َتحـّزا بعـُد ، ولـم   )٢١٥(رّد المبرد و الفصل 

یقل الفرزدق هذا إّال بعد قتله وحزِّ ُأذنیه .

:)٢١٦(والحجة لسیبویه إن لفظ الشرط قد یقع لما هو في معنى المضي كما قال 

ینَة بِن الحارث بِن ِشهابإْن یقتلوك فقد هتْكَت حجاَبهم                         بُعی

.)٢١٧(فقال إن یقتلوك ، وقد ُقتل)) 

إن المبــرد أخطــأ ســیبویه واحــتج أّن الشــاعر أراد أن المخففــة مــن الثقیلــة وقــد رّد علیــه ابــن 

والد قال :

لمـــا لـــم یقـــع فهـــذا كثیـــر فـــي كـــالم العـــرب وهـــو أن یجعـــل )إنْ (قولـــه إّن هـــذا خّطـــأ ألّن ((

وٕاذا قال اهللا (ي ، والماضي في موقع المستقبل كقول اهللا جّل وعز : (المستقبل في موضع الماض

فـــإذا تـــدل )٢١٩())إذا جـــاءك المنــافقون(فهــذا مـــاٍض فــي موضـــع المســتقبل ،و ()٢١٨())یــا عیســـى

قــد توضــع مــع الماضــي علــى  )إن(وقــد وضــعت فــي موضــع الماضــي ، وكــذلك علــى االســتقبال

ك في رجل قد جّربته : إن أحسنُتً◌ إلیـك لـم تشـكر بمعنـى الحقیقة وٕان كان أصلها وذلك نحو قول

قد أحسـنت إلیـك فلـم تشـكر أي : قـد بلـوُت ذلـك منـك ، فقـد حمـل الخلیـل هـذه المسـألة علـى تأویـل 

. وممـا یقـوي مـذهب )٢٢٠())كتـاب اهللا جـّل وعـز ، وهـو حسـن غیـر ممتنـعیجوز فـي الكـالم وفـي

المفتوحـــة ال یفصـــل بینهـــا وبـــین الفعـــل ، وٕان  )أن( قـــال :  قـــال الخلیـــلســـیبویه مـــا نقلـــه النحـــاس

.)٢٢١(ل ویقع بعدها االسم كما في البیتأم الجزاء قد یفصل بینها وبین الفعالمكسورة التي هي
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)٢٢٣(لجریر )٢٢٢(وأنشد في باب تسمیة المؤنث   – ٣٤

في الُعَلبِ لم تتلّفْع بفضل مئزرها                            دْعٌد ولم ُتغَذ دْعدٌ 

وتـــرك صـــرفها ، ألنـــه اســـم ثالثـــي ســـاكن األوســـط خفیـــف ، )دْعـــدٍ (الشـــاهد فـــي صـــرف ((

ومن النحویین َمـن ال یـرى صـرفه فـي المعرفـة فاحتمل الصرف في المعرفة وٕان كان مؤنثًا لخفّته.

األول والقـول للزوم العلتین له : عّلة التأنیث وعّلة التعریف ، ویجعل صرفها فـي البیـت ضـرورة .

أقیس ألن العرب قد صـرفت األعجمـي المعرفـة إذا بلـغ هـذه النهایـة مـن الخفـة نحـو نـوٍح ولـوٍط وال 

.)٢٢٤(خالف بین النحویین في هذا ، فالمؤنث فیما انصرف بمنزلته)) 

ـــم : النحـــاة مجمعـــون علـــى صـــرف )٢٢٥(والـــذي ال یـــرى صـــرفه هـــو الزجـــاج  ، قـــال األعل

مـــاعهم علیـــه لـــم یكـــن إّال لشـــهرة ذلـــك فـــي كـــالم العـــرب مـــع أنهـــم المؤنـــث الســـاكن األوســـط وٕاّن إج

أسقطوا لقلة الحروف أحد الثقلین وذلك إجماعهم في نوح ولوط وذلك لنقصان الحروف فمن حیث 

.)٢٢٦(وجب هذا في األعجمي وجب في المؤنث لنقصان الحروف والحركة 
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)٢٢٧(وأنشد في باب : هذا باب تكسیر الواحد للجمع    – ٣٥

)٢٢٨(ولمّا رَأْونا بادیًا ُرَكَباتُنا                              على موطن ال نخِلُط الجدَّ بالَهْزْل 

اسـتثقاًال لتـوالي ضـمتین ، وزعـم بعـض النحـویین أنـه )ُرَكَباتُنـا(الشاهد فیـه تحریـك ثـاني ((

كما قالوا : ُبُیوتات وُطُرقات .جَمَع ُرْكبة على ُرَكٍب ثم جمع ُرَكبًا على ُرَكبات فهو جمع الجمع

وقول سیبویه أصّح وأقیس ، ألنهم یقولون : ثالُث ُرَكَبات بالفتح كما یقولون ثالُث ُرُكبات 

.)٢٢٩())بالضم والثالثة إلى العشرة إنما تضاف إلى أدنى العدد ال إلى كثیره

ب هــذا الــرأي إلــى بعــض ، أمــا ابــن یعــیش فقــد نســ)٢٣٠(الــذي خــالف ســیبویه هــو الَكســائي 

)٢٣١(النحویین ولم یخصص أحدًا منهم 

)٢٣٣(للیلى األخیّلیة )٢٣٢(وأنشد في باب : هذا باب لحاق الزیادة بنات الثالثة من الفعل   – ٣٦

ُكرات غالٍم من كساٍء ُمَؤرنب

نـب وهو ُمؤْفَعٌل من األرنب ، فأخرجْته على األصل ... وأر )مؤرنب(الشاهد في قولها : ((

عند سیبویه أفعل وٕان لم ُیعرف اشـتقاقه ، لغلبـة الزیـادة علـى الهمـزة أوًال فـي بنـات الثالثـة ، وغیـره 

وأن همزتها أصلیة ویحتج بهذا البیت .)َفْعَللٌ (یزعم أن وزنها 

والصحیح قول سیبویه لما یعُضده من القیاس  في كثـرة زیـادة الهمـزة فـي مثـل هـذا المثـال 

اء مرنبانّي إذا ُعِمل من أوبار األرانـب فمؤرنـب بمنزلـة مرنبـانّي وال همـزة فیـه ، ولقول العرب : كس

)٢٣٤())فهمزة مؤرنب زائدة

:)٢٣٦(للعجاج)٢٣٥(وأنشد في باب ترجمته : هذا باب ِعَلل ما تجعله زائدًا من حروف الزوائد  – ٣٧

ِبِشَیٍة َكِشَیِة الُمَمْرَجلِ 

مراجـل أصـلّیة وهــي ضـرب مـن ثیــاب الوشـي ... وهـو عنــده استشـهد بـه علـى أن مــیم ال((

ال یوجد في الكالم .)ُمَمْفعالً (ُمَفْعَلٌل والمیم الثانیة فاء الفعل ، ألن 

وأن میمیــه زائــدتان ویحــتج لمجیئهمــا زائــدتین فــي )ُمَمفعــل(أن الُمَمْرجــل )٢٣٧(وغیــره یــزعم 

... والمســكین مــن السـكون ومیمــه زائــدة ، مثـل هــذا بقــولهم : تمـدرعت الجاریــة .. وتمســكن الرجـل 

وكثـــرة )ُمَمفعـــل(وهـــذا قـــول قریـــب ، إّال أن ســـیبویه حمـــل الممرجـــل علـــى األكثـــر فـــي الكـــالم لقلـــة 

)٢٣٨()))ُمفعلل(
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٢٢٧

الھوامش :
  ٥٤٨، وطبقات النحویین واللغویین :  ٧/٨٢ینظر : وفیات األعیان :  )١(

  ٧/٨١ووفیات األعیان : ،  ٤/٥٩ینظر : أنباه الرواة :  )٢(

  ٧/٨١،  ٤/٥٩ینظر : المصدران نفسهما :  )٣(

  ٤/٧٥ینظر : نفح الطیب :  )٤(

   ٧/٨١، ووفیات األعیان :  ٢٠/٦٠ینظر : معجم األدباء :  )٥(

  ٢٦تحصیل عین الذهب :  )٦(

٢٧المصدر نفسه :  )٧(

                ١/٥٧ینظر : الكتاب  )٨(

  ٢٢٣زدق : ینظر : شرح دیوان الفر  )٩(

    ٨١ – ٨٠تحصیل عین الذهب في معدن جوهر األدب في علم مجاز العرب :  )١٠(

   ١١٣، ومجالس العلماء :  ٤/١٩١هذا رأي المازني والمبرد ، ینظر المقتضب :  )١١(

  ١/٥٩٣هذا رأي الكوفیین ، ینظر شرح جمل الزجاجي :  )١٢(

   ١/١٩٦ینظر: النكت :  )١٣(

             ٥٤:  ینظر : االنتصار  )١٤(

   ٤/١٣٣، الخزانة :  ٥٥ – ٥٤ینظر : نفسه :   )١٥(

   ١١٤ –١/١١٣شرح أبیات سیبویه :   )١٦(

   ١/٦٧ینظر الكتاب :  )١٧(

  ٨٨ – ٨٧تحصیل عین الذهب :  )١٨(

  ٤/١١٢،  ٢/٣٣٨ولم نجد ما یؤید ذلك في المقتضب ، ینظر :  ٢/٢٦٠ینظر : الخزانة :  )١٩(

     ٢٠١ – ١/١٩٩بیات سیبویه : ینظر : شرح أ )٢٠(

   ١/٢٥٤ینظر : شرح جمل الزجاجي :  )٢١(

وما بعدها  ١/٧٣ینظر : الكتاب :  )٢٢(

   ٦٢سورة التوبة :  )٢٣(

  ٩٢تحصیل عین الذهب :  )٢٤(

  ٣٥١، الشعر والشعراء :  ١٨٤ینظر : األصمعیات :  )٢٥(

   ٩٤ – ٩٢تحصیل عین الذهب :  )٢٦(

  ١/٢١٢ینظر : النكت :  )٢٧(

  ١/٥٦٠ینظر : شواهد العیني :  )٢٨(

  ٢٠٥ینظر : تخلیص الشواهد :  )٢٩(

  ١/١٧٥ینظر : الكتاب :  )٣٠(

وروایته فیه : لسنا نقاتل ... بداهَة سابح  ٢٠٩دیوانه :  )٣١(

   ١٤٤ – ١٤٣تحصیل عین الذهب :  )٣٢(

   ٨٢، االنتصار: ٤/٢٢٨ینظر : المقتضب :  )٣٣(

   ٨٥ – ٨٢ینظر : االنتصار :  )٣٤(
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٢٢٨

یرید : واالسم المعتمد هنا هو االسم الثاني أي المضاف إلیه على ما توجبه العربیة واختصر . )٣٥(

   ٨٢ – ١/٨٠شرح أبیات سیبویه :  )٣٦(

  ٢/٩٧شرح جمل الزجاجي :  )٣٧(

  ١/١٨٢ینظر الكتاب :  )٣٨(

  ٤٦٥شعره :  )٣٩(

  ١٤٧ – ١٤٦تحصیل عین الذهب :  )٤٠(

  ٤/٢٨٤والخزانة : ١/٢٩٢، والنكت : ١/١٦٠ ینظر األصول : )٤١(

   ٢٩٢ – ١/٢٩١ینظر : النكت :  )٤٢(

   ٢٩٦ – ١/٢٩٥بنظر شرح جمل الزجاجي :  )٤٣(

  ١/١٨٣ینظر : الكتاب :  )٤٤(

  ٧٩ینظر : دیوانه :  )٤٥(

  ١/٢٩٢، وینظر : النكت :  ١٤٧تحصیل عین الذهب :  )٤٦(

األدب وخزانـة   ١/٥٦٥، وشـرح جمـل الزجـاجي :  ١/١٥٩، األصـول : ٤/١٦٣ینظر : المقتضـب :  )٤٧(

 :٤/٢٥٦  

  ١/٥٥٦ینظر : شرح جمل الزجاجي :  )٤٨(

   ١٦٤ –٤/١٦٣ینظر : المقتضب :  )٤٩(

  ١/١٨٨ینظر : الكتاب :  )٥٠(

  ١٥٢تحصیل عین الذهب :  )٥١(

  ٤/٢٦٦، والخزانة :  ١/٢٩٥، والنكت :  ٣١٧ینظر : الكامل :  )٥٢(

  ١/٢٩٥: النكت : ینظر  )٥٣(

  ١/٥٥٨ینظر : شرح جمل الزجاجي :  )٥٤(

، البیت بال عزو١/١٨٩ینظر : الكتاب :  )٥٥(

   ١٥٦ – ١٥٥تحصیل عین الذهب :  )٥٦(

  ٨/١٢٧، وخزانة األدب : ٢/١٩٧ینظر : شرح الكافیه :  )٥٧(

   ١٥ – ١/١٤ینظر : المقتضب :  )٥٨(

  ٧٦ینظر : شرح أبیات سیبویه :  )٥٩(

  ٢/٢٦نظر : شرح جمل الزجاجي : ی  )٦٠(

   ١/١٩٤ینظر : الكتاب :  )٦١(

  ٣٠٨دیوانه :  )٦٢(

  ١/٣٠٣، وینظر : النكت :  ١٦٠تحصیل عین الذهب :  )٦٣(

  ٢/٢٠٨، وشرح الكافیه :  ١/٥٧٤ینظر : شرح جمل الزجاجي :  )٦٤(

  ٤سورة التحریم :  )٦٥(

   ١١ – ١/١٠شرح أبیات سیبویه :  )٦٦(

  ١/٥٧٤، و شرح جمل الزجاجي :  ٢/٤٢١خصائص : ینظر : ال )٦٧(

   ١/٢٥٨ینظر : الكتاب :  )٦٨(
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  ١٠٤شعره :  )٦٩(

  ٩٤ینظر : االنتصار :  )٧٠(

  ١٨١تحصیل عین الذهب :  )٧١(

   ٩٤ینظر : االنتصار :  )٧٢(

   ٨٤، والمغني :  ١٢٤ینظر : شرح أبیات سیبویه :  )٧٣(

  ١/٢٧٣ینظر : الكتاب :  )٧٤(

، وروایته فیه : أرید َحیاَته ٦٥دیوانه : ینظر :  )٧٥(

  ١/٢٤٥ینظر : الكتاب :  )٧٦(

  ١/٣٤٧، وینظر : النكت :  ١٨٢تحصیل عین الذهب :  )٧٧(

  ١/١٣٠، وشرح الكافیة :  ٢/٢٧، وشرح المفصل :  ١٢٥ینظر : شرح أبیات سیبویه :  )٧٨(

  ١٠/٢١٠،  ٦/٣٦١ینظر : الخزانة :  )٧٩(

    ١/٢٨٠ینظر : الكتاب :  )٨٠(

وروایته :  ٤١دیوانه :  )٨١(

فّكرت عند فیقِتها إلیه                      فألفْت عند مربِضه السباعا

   ١٨٨ – ١٨٧تحصیل عین الذهب :  )٨٢(

  ١/٣٥٢، والنكت : ٣/٢٨٤ینظر : المقتضب :  )٨٣(

  ٢/٦١١، و شرح جمل الزجاجي : ١٢٩ینظر : شرح أبیات سیبویه :  )٨٤(

  ١/٣٥٢ینظر : النكت :  )٨٥(

وروایته فیه : یدیها  ٧٣، دیوانه : ١/٢٨٧ینظر : الكتاب :  )٨٦(

  ١/٣٥٣، و ینظر : النكت : ١٩٠تحصیل عین الذهب :  )٨٧(

  ٣/٢٨٥ینظر : المقتضب :  )٨٨(

  ١٣١ینظر : شرح أبیات سیبویه :  )٨٩(

  ١/٢٩٩ینظر : الكتاب :  )٩٠(

  ٥٩ینظر : شعر الراعي :  )٩١(

  ٢٨٧في الدیوان : وال سابقي شيء ، ینظر :  )٩٢(

  ٣/٥٠ینظر : الكتاب :  )٩٣(

  ١٠٤ – ١٩٨تحصیل عین الذهب :  )٩٤(

  ٩/١٠٤ینظر : الخزانة :  )٩٥(

  ١/٢٢١، و شرح أبیات سیبویه :  ١/١٥٥ینظر : الكتاب :  )٩٦(

  ١٩٩تحصیل عین الذهب :  )٩٧(

  ٨٣٩، والمغني :  ٤٢١ینظر : تخلیص الشواهد :  )٩٨(

  ١/١٣٢ینظر : شرح جمل الزجاجي :  )٩٩(

   ٥٦٧ – ٢/٥٦٥ینظر : اإلنصاف :  )١٠٠(

البیت لرجل من بأهله وفیه : رجٍل حلیمٍ ١/٤٢١ینظر : الكتاب :  )١٠١(

، وروایته فیه : أشاقتك  ١٦٥ینظر دیوانه :  )١٠٢(
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٢٣٠

  ١/٢٢٣ینظر : شعره :  )١٠٣(

  ٢٣٨تحصیل عین الذهب :  )١٠٤(

   ١١٧ – ١١٦:  االنتصار )١٠٥(

  ١٦٧ینظر : شرح أبیات سیبویه :  )١٠٦(

  ٢/٥ینظر : الكتاب :  )١٠٧(

  ٣١٢ینظر : دیوانه :  )١٠٨(

  ٣٦٠نسب إلى لبید في ملحق دیوانه :  )١٠٩(

  ٢٤٢تحصیل عین الذهب :  )١١٠(

  ١٢٠االنتصار :  )١١١(

١٢١ینظر : نفسه :  )١١٢(

  ٢/٤٩ینظر : الكتاب :  )١١٣(

، وفیه : عنده الحُكم  ٢٨٦یوانه :ینظر : د )١١٤(

   ٢٥٤ – ٢٥٣تحصیل عین الذهب :  )١١٥(

  ١٧٦، وینظر : شرح أبیات سیبویه :  ١٢٥ینظر : االنتصار :  )١١٦(

   ١/٣٨٨شرح أبیات سیبویه :  )١١٧(

   ٤٦٥ – ١/٤٦٤ینظر : النكت :  )١١٨(

  ٢/١٤٧ینظر : الكتاب :  )١١٩(

  ٨٣٥ینظر: شرح دیوانه :  )١٢٠(

  ٩/٢١٧، والخزانة :  ١٣٩، واالنتصار : ١١٧ – ٤/١١٦ینظر : المقتضب :  )١٢١(

  ٢٩٠تحصیل عین الذهب :  )١٢٢(

  ١٤٠ینظر : االنتصار :  )١٢٣(

  ٢٠٣،  ٢٤ینظر : شرح أبیات سیبویه :  )١٢٤(

  ١/٥٢٣ینظر : النكت :  )١٢٥(

  ٢٥٤تخلیص الشواهد :  )١٢٦(

  ٢/١٥٥ینظر : الكتاب :  )١٢٧(

  ٧/١٣٥: البحر المحیط : ینظر  )١٢٨(

  ٢/٣١٢هذا رأي الفّراء ، ینظر : معاني القرآن :  )١٢٩(

   ٢١٩ینظر : دیوانه :  )١٣٠(

  ٢٩١تحصیل عین الذهب :  )١٣١(

  ٣٦٠ینظر : شرح القصائد السبع :  )١٣٢(

  ٦٨ینظر : حروف المعاني :  )١٣٣(

  ٢/٥٣٤ینظر : شرح القصائد التسع المشهورات :  )١٣٤(

  ٧/١٣٥حر المحیط : الب )١٣٥(

  ٦/٤١٠ینظر : الخزانة :  )١٣٦(

  ٢/١٨٨ینظر : الكتاب :  )١٣٧(
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٢٣١

  ١/٣٢٩ینظر : الخزانة :  )١٣٨(

  ٢٨٩البیت لعبد اهللا بن الزبعرى ، ینظر : الكامل :  )١٣٩(

   ٣٠٤ – ٣٠٣تحصیل عین الذهب :   )١٤٠(

  ٢/٢٣٠، والخزانة :  ١/٥٤٣، والنكت :  ٢/٨، وشرح المفصل :  ٢٧٥ینظر : مجالس ثعلب :  )١٤١(

   ٢١٦ – ٢١٥ینظر : شرح أبیات سیبویه :  )١٤٢(

  ٢/٩٢شرح جمل الزجاجي :  )١٤٣(

  ٢/٢٢٩ینظر : الكتاب :  )١٤٤(

  ٢٢١ینظر : دیوانه :  )١٤٥(

  ٣١٨تحصیل عین الذهب :  )١٤٦(

  ١/٥٦٩، والنكت :  ١٥١ینظر : االنتصار :  )١٤٧(

  ١٥٢نفسه :  )١٤٨(

  ٢٢٦سیبویه : شرح أبیات )١٤٩(

  ٢/٣٠١ینظر : الكتاب :  )١٥٠(

  ١/٤٥٩، وخزانة األدب :  ٢١٥البیت لعمرو بن قعاس المرادي ینظر : شرح شواهد المغني :  )١٥١(

  ٢/٣٠٨ینظر : الكتاب :  )١٥٢(

، والجنــى الــداني :     ٢/١٠٢، وشــرح المفصــل :  ١/٤٨٦، واألصــول :  ٢/٣٠٨ینظــر : نفســه :  )١٥٣(

٣٧١  

   ٣٥١ – ٣٥٠تحصیل عین الذهب :  )١٥٤(

  ١/٢١٤، وشرح شواهد المغني :  ٤٢١، وتخلیص الشواهد :  ٩٨ینظر : المغني :  )١٥٥(

   ٤٢٠، وتخلیص الشواهد : )حصل(ینظر : الصحاح ، مادة  )١٥٦(

   ٤٢٠ینظر : تخلیص الشواهد :  )١٥٧(

  ٢/٣٢٥ینظر : الكتاب :  )١٥٨(

  ٥٣٦شرح دیوانه :  )١٥٩(

  ٢/٣٢٧ینظر : الكتاب :  )١٦٠(

  ٣٥٨تحصیل عین الذهب :  )١٦١(

  ١/٦٣١والنكت :  ١٦٦ – ١٦٥ینظر : االنتصار :  )١٦٢(

  ٢٤٥ینظر : شرح أبیات سیبویه :  )١٦٣(

  ٢/٣٢٥ینظر : الكتاب :  )١٦٤(

   ١/٣٠١، وسر صناعة اإلعراب :  ٤/٤١٦وهما بال عزو في المقتضب :  )١٦٥(

  ١/٣٠٢، وسر صناعة اإلعراب :  ٤/٤١٦ینظر : المقتضب :  )١٦٦(

  ١/٦٣٣وینظر : النكت :  ٣٥٩تحصیل عین الذهب :  )١٦٧(

  ٢/٣٦٢ینظر : الكتاب :  )١٦٨(

   ٥/٢٨٠، وخزانة األدب :  ٣/١٠١، ینظر : شرح المفصل :  ٢/٣٦٢ینظر : الكتاب :  )١٦٩(

  ٥/٢٨١األدب : ، وخزانة  ٢/١٨، وشرح جمل الزجاجي : ٣/١٠٢ینظر : شرح المفصل :  )١٧٠(

  ١/٦٥٧، وینظر : النكت :  ٣٧٢تحصیل عین الذهب :  )١٧١(
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٢٣٢

  ٢/٧٠٠، واإلنصاف : ٢/١٨ینظر : شرح جمل الزجاجي :  )١٧٢(

  ٩٣ینظر : تخلیص الشواهد :  )١٧٣(

  ٢/٣٧٣ینظر : الكتاب :  )١٧٤(

   ٢٧٦ینظر : شعره :  )١٧٥(

     ٣٤٦ – ٣/٣٤٥ینظر : الكامل :  )١٧٦(

  ١/٦٦٤، وینظر : النكت :  ٣٧٤ن الذهب : تحصیل عی )١٧٧(

  ٢/٢٠٤، وشرح اللمحة البدریة :  ١/١٨١، األمالي الشجریة :  ١/٤٧٣ینظر : شرح جمل الزجاجي :   )١٧٨(

  ٢/٦٧٨وشفاء العلیل :  ١/٦٦٤ینظر : النكت :  )١٧٩(

  ٥٤٦ینظر : الجنى الداني :  )١٨٠(

، وائـتالف        ٢/٦٨٩، واإلنصـاف :  ٢٩٧بـاني : ، ورصـف الم ٣/٢٢ینظـر األمـالي النحویـة :  )١٨١(

   ٦٦النصرة : 

  ٢/٢٠٤، وشرح اللمحة البدریة :  ٣/٣٤٥ینظر : الكامل :  )١٨٢(

  ٢/٧٨٨ینظر : شرح الكافیة الشافیة :  )١٨٣(

  ٢/٨٥ینظر : معاني القرآن :  )١٨٤(

  ٢/٣٧٣ینظر : الكتاب :   )١٨٥(

  ١٨١ملحق دیوانه :  )١٨٦(

، والجنـى   ٢/٢١، وشـرح الكافیـة : ٧/١٢٣، وشـرح المفصـل :  ٣/٧٢ینظـر : المقتضـب :  )١٨٧(

  ٤٦٧الداني/

  ٣٧٥تحصیل عین الذهب :  )١٨٨(

  ١/٢٢٤األشباه والنظائر :  )١٨٩(

   ١٧٦، وأسرار النحو :  ١/٦٦٦ینظر : النكت :  )١٩٠(

  ٤٣٨ینظر : الجنى الداني :  )١٩١(

  ٣/٦٩ب : ینظر : الكتا )١٩٢(

  ١/١٥٤ینظر : دیوان الهذلیین :  )١٩٣(

  ١/٧٣٥، والنكت :  ٢/١٨٢، و شرح أبیات سیبویه :  ٧٣ – ٢/٧٢ینظر : المقتضب :  )١٩٤(

  ٤٠٨تحصیل عین الذهب :  )١٩٥(

  ٢/١٨٢شرح أبیات سیبویه :  )١٩٦(

  ١/٧٣٦النكت :  )١٩٧(

والبیتان بال عزو  ٣/٨١ینظر : الكتاب :  )١٩٨(

  ٤/٢٥٣، الخزانة :  ٨٤، مجالس العلماء : ١٨٢ظر : االنتصار : ین )١٩٩(

   ٤١٣ – ٤١٢تحصیل عین الذهب :  )٢٠٠(

   ١٨٤ – ١٨٢ینظر : االنتصار :  )٢٠١(

  ١/٧٤٢النكت :  )٢٠٢(

  ٣/١٠٠ینظر : الكتاب :  )٢٠٣(

وروایته فیه : وداوّیةٍ  ٨٣ینظر : دیوانه :  )٢٠٤(
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٢٣٣

  ٣١سورة الرعد :  )٢٠٥(

  ٢/٧٥٤، وینظر : النكت :  ٤٢٠ل عین الذهب : تحصی )٢٠٦(

  ١٨٦ینظر : االنتصار :  )٢٠٧(

  ٣/١٤٥ینظر : الكتاب :  )٢٠٨(

  ٢٧٣ینظر : دیوانه :  )٢٠٩(

  ٤٣٤تحصیل عین الذهب :  )٢١٠(

  ٢/٢٤٦ینظر : المقتضب :  )٢١١(

  ٢/٧٨٤ینظر : النكت :  )٢١٢(

  ٣/١٤٥ینظر : الكتاب :  )٢١٣(

  ٨٥٥انه : ینظر : شرح دیو  )٢١٤(

  ٢/٧٩٢والنكت : ١٩٤ینظر : االنتصار :  )٢١٥(

البیت بال عزو في االنتصار والنكت  )٢١٦(

   ٤٣٩ – ٤٣٨تحصیل عین الذهب :  )٢١٧(

  ١١٦سورة المائدة :  )٢١٨(

  ١سورة المنافقون :  )٢١٩(

  ٢/٧٩٢، وینظر : النكت :  ١٩٥ – ١٩٤االنتصار :  )٢٢٠(

  ٣٠٨ه : ینظر : شرح أبیات سیبوی )٢٢١(

  ٣/٢٤٠ینظر : الكتاب :  )٢٢٢(

  ١٧٨ینظر : ملحق دیوانه :  )٢٢٣(

  ٤٥٢تحصیل عین الذهب :  )٢٢٤(

  ٢/٨٣٥والنكت :  ١/٥٠، وشرح الكافیة :  ١/٧٠، وشرح المفصل :  ٥٠ینظر : ما ینصرف :  )٢٢٥(

   ٨٣٥ – ٢/٨٣٤ینظر : النكت :  )٢٢٦(

  ٣/٥٦٧ینظر : الكتاب :  )٢٢٧(

  ٩٢مرو بن شأس األسدي ، ینظر : شعره : البیت لع )٢٢٨(

  ٥٣١تحصیل عین الذهب :  )٢٢٩(

  ٢/١٠٠٠ینظر : النكت :  )٢٣٠(

  ٥/٢٩ینظر : شرح المفصل :  )٢٣١(

  ٤/٢٨٠ینظر : الكتاب :  )٢٣٢(

، وفیه : ُمَرّنبُ  ٥٦ینظر : دیوانها :  )٢٣٣(

  ٥٧٩تحصیل عین الذهب :  )٢٣٤(

  ٤/٣١١ینظر : الكتاب :  )٢٣٥(

  ١٤٥دیوانه :  )٢٣٦(

  ٢/٣٣٧، وشرح الشافیة :  ٢٤٨ینظر : الممتع في التصریف :  )٢٣٧(

  ٢/١١٨٢وینظر : النكت :   ٥٨٠ – ٥٧٩تحصیل عین الذهب :  )٢٣٨(
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٢٣٤

المصادر والمراجع :
ائـــتالف النصـــرة فـــي اخـــتالف نحـــاة الكوفـــة والبصـــرة ، عبـــد اللطیـــف بـــن أبـــي بكـــر الشـــرجي  – ١

م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧. طارق الجنابي ، عالم الكتب /بیروت ط    هـ ، تح : د٨٠٢الزبیدي ، 

.

هــــــ ، تـــــح وتعلیـــــق : د. ٧٤٥ارتشـــــاف الضـــــرب مـــــن لســـــان العـــــرب ، أبوحیـــــان األندلســـــي ،  – ٢

 ٢م ، ج١٩٨٤ -هـــــ ١٤٠٤ ١ج ١مصــــطفى أحمــــد النمــــاس ، مطبعــــة المــــدني / القــــاهرة ط 

  م .١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩م ، ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨

هـــ ، تــح : أحمــد حســن ٩١٠س الــدین أحمــد بــن ســلیمان بــن كمــال باشــا أســرار النحــو ، شــم – ٣

حامد ، دار الفكر / عمان د.ت

:هــ تـح٩١١حمن بـن أبـي بكـر السـیوطي األشباه والنظائر فـي النحـو ، جـالل الـدین عبـد الـر  – ٤

  م .١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥طه عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الكلیات األزهریة 

هـــ ، تــح : أحمــد محمــد شــاكر وعبــد ٢١٦ن قریــب األصــمعي ، األصــمعیات ، عبــد الملــك بــ – ٥

  . ١٩٦٤، دار المعارف / مصر  ٢السالم هارون ، ط 

هــ ، تـح : د. عبـد الحسـین ٣١٦األصول في النحو ، أبو بكر محمد بن سهل ابن السراج ،  – ٦

  م .١٢٩٧٣ -هـ ١٣٩٣الفتلي ، مطبعة سلمان األعظمي / بغداد ، 

هـــــ ، دار المعرفـــة للطباعــــة ٥٤٢ضــــیاء الـــدین أبــــو الســـعادات هبـــة اهللا األمـــالي الشـــجریة ، – ٧

والنشر / بیروت د.ت .

، هــ ، تـح : حسـن حمـودي٦٤٦ن الحاجـب األمالي النحویـة ، أبـو عمـرو عثمـان بـن عمـر بـ – ٨

  م . ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥،  ١عالم الكتب ، مكتبة النهضة ، ط 

هـ ، تحقیق محمد ٦٤٦، جمال الدین علي بن یوسف أنباه الرواة على أنباه النحاة ، القفطي  – ٩

  م .١٩٥٥أبي الفضل إبراهیم ، دار الكتب المصریة / القاهرة ، 

هـ ٣٣٢االنتصار لسیبویه على المبرد ألبي العباس أحمد بن محمد بن والد التمیمي النحوي  –١٠

 -هــ ١٤١٦،  ١، دراسة وتح : د.زهیر عبد المحسـن سـلطان ، مؤسسـة الرسـالة / بیـروت ط

  م .١٩٩٦

اإلنصــاف فــي مســائل الخــالف بــین النحــویین البصــریین والكــوفیین ، أبــو البركــات األنبــاري  – ١١

 -هــــ ١٣٨٠،  ٤هــــ تـــح : محمـــد محـــي الـــدین ، المكتبـــة التجاریـــة الكبـــرى / مصـــر ط ٥٧٧

  م .١٩٦١

.هـ ، مطابع النصر الحدیثة / الریاض ٧٤٥البحر المحیط ، أبو حیان األندلسي  – ١٢
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تحصیل عین الذهب في معدن جوهر األدب في علم مجازات العرب ، أبو الحجاج یوسف  – ١٣

: د. زهیـر ، تـح وتعلیـق ١هــ ، ط ٤٧٦نتمري ، بن سلیمان بن عیسى المعروف بـاألعلم الشـ

  م .١٩٩٢عبد المحسن سلطان ، مطابع دار الشؤون الثقافیة ، بغداد 

هـ ، تـح وتعلیـق : د. عبـاس ٧٦١بن هشام األنصاري تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد ، ا – ١٤

  م . ١٩٨٦هـ ١٤٠٦،  ١مصطفى الصالحي ، المكتبة العربیة / بیروت ، ط 

هــ ، تــح : د. فخــر ٧٤٩الجنـى الــداني فـي حــروف المعـاني ، الحســن بــن القاسـم المــرادي ،  – ١٥

  م . ١٩٨٣الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل ، دار األمان الجدیدة / بیروت 

هـــ ، تــح : د. علــي ٢٤٠حــروف المعــاني ، أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن اســحق الزجــاجي  – ١٦

  م .١٩٨٤توفیق الحمد ، مؤسسة الرسالة / بیروت ، 

هـ ، تح : عبد السالم ١٠٩٣خزانة األدب ولب لسان العرب ، عمر عبد القادر البغدادي ،  – ١٧

  م .١٩٨٩ - هـ١٤٠٩،  ٢هارون ، مكتبة الخانجي / القاهرة ، ط 

هـ ، تح : محمد علي النجار ، دار الكتب المصـریة ، القـاهرة ٣٩٢الخصائص ، ابن جني  – ١٨

  م .١٩٥٦، 

دیــوان األعشــى الكبیــر ، شــرح وتعلیــق : د. محمــد محمــد حســین ، دار النهضــة العربیــة /  – ١٩

  . ١٩٧٤بیروت 

م ١٩٦٧ادر / بیروت ، دار ص ٢دیوان أوس بن حجر ، تح : د. محمد یوسف نجم ، ط  – ٢٠

.

/عمــان محمــد أمــین طــه ، دار المعــارفدیــوان جریــر ، بشــرح محمــد بــن حبیــب ، تــح : د. ن – ٢١

  . ١٩٦٩مصر 

دیـــوان حســـان بـــن ثابـــت ، تـــح : د. ســـید حنفـــي حســـنین ، مطـــابع الهیئـــة المصـــریة العامـــة  – ٢٢

  م .١٩٧٤للكتاب / القاهرة ، 

ـــن الســـكیت وا – ٢٣ ـــة ، بشـــرح اب لســـكري والسجســـتاني ، تـــح : لقمـــان أمـــین طـــه ، دیـــوان الحطیئ

  م .١٩٥٨مطبعة مصطفى البابي / القاهرة 

  م .١٩٦٤دیوان ذي الرُّمة ، تح : مطیع بیلي ، المكتب اإلسالمي ، بیروت ،  – ٢٤

نشره : ولیم بن آلورد البروسي الیبـزك –مجموع أسفار العرب ، الجزء الثاني –دیوان رؤیة  – ٢٥

  م .١٩٠٣، 

   )د. ت(یوان زهیر بن أبي سلمى ، دار صادر / بیروت ، د – ٢٦

  م .١٩٦٨دیوان الشماخ ، تح : صالح الدین الهادي ، دار المعارف / مصر ،  – ٢٧

  م .١٩٧١، تح : د. عزة حسن ، دار الشرق / بیروت ، )روایة األصمعي(دیوان العجاج  – ٢٨
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٢٣٦

م ١٩٧٠طبعة الجمهوریة / بغـداد ، دیوان عمرو بن معد یكرب ، صنعة هاشم الطعان ، م – ٢٩

.

  م .١٩٧٠دیوان عنترة ، تح : محمد سعید مولوي ، المكتب اإلسالمي ، دمشق  – ٣٠

دیــوان القطــامي ، تــح : د. إبــراهیم الســامرائي و د. أحمــد مكلــوب ، دار الثقافــة / بیــروت ،  – ٣١

  م .١٩٦٩

  م .١٩٧١قافة / بیروت ، دیوان كثیرعزة ، جمع و تح : د. إحسان عباس ، دار الث – ٣٢

دیــوان لیلـــى األخیلیـــة ، جمــع وتحقیـــق : خلیـــل إبــراهیم العطیـــة ، دار الجمهوریـــة / بغـــداد ،  – ٣٣

  م .١٩٦٧

  م .١٩٦٥دیوان الهذلیین مصورة عن طبعة دار الكتب المصریة / القاهرة ،  – ٣٤

هــ ، ٧٠٢لقي ، رصف المباني في شرح حروف المعاني ، أبو جعفـر أحمـد عبـد النـور المـا – ٣٥

  م .١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥تح : أحمد محمد الخراط ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة ، دمشق ، 

هـ ، تح : مصطفى السقا وآخرین ، ٣٩٢سر صناعة اإلعراب ، أبو الفتح عثمان بن جني  – ٣٦

  م .١٩٥٤مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 

هـ ، تح : د. أحمـد خطـاب ٣٣٨نحاس ، شرح أبیات سیبویه ، أبو جعفر أحمد بن محمد ال – ٣٧

  م .١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢/ بغداد ، 

هــ ، تـح : محمـد علـي الـریح ٣٨٥شرح أبیات سیبویه ، یوسف بن أبي سعید ابن السـیرافي  – ٣٨

  م .١٩٧٤هاشم ، القاهرة ، 

، هـــ ، تــح : صــاحب أبــو جنــاح٦٦٩صــفور شــرح جمــل الزجــاجي ، علــي بــن مــؤمن ابــن ع – ٣٩

  م .١٩٨٢صل مطبعة جامعة المو 

شـــرح دیـــوان الفـــرزدق ، جمـــع وتعلیـــق : عبـــد اهللا إســـماعیل الصـــادي ، مطبعـــة الصـــادي /  – ٤٠

  م .١٩٣٦مصر ، 

  م .١٩٦٢شرح دیوان لبید بن ربیعة ، تح : د. إحسان عباس ، الكویت ،  – ٤١

هــــ ، تـــح : محمـــد نـــور ٦٨٦شـــرح الشـــافیة ، محمـــد بـــن الحســـن رضـــي الـــدین االســـتراباذي  – ٤٢

  م .١٩٧٥وآخرین ، دار الكتب العلمیة / بیروت ، الحسن 

هـ ، تعلیق : أحمـد ظـافر كوجـان ، لجنـة ٩١١شرح شواهد المغني ، جالل الدین السیوطي  – ٤٣

  م .١٩٦٦هـ/١٣٦٨التراث العربي  

، تح هـ٣٣٨عفر أحمد بن محمد النحاس ، شرح القصائد التسع المشهورات ، صنعة أبي ج – ٤٤

  م .١٩٧٣ -هـ ١٣٦٣ار الحریة للطباعة ، مطبعة الحكومة / بغداد : د. أحمد خطاب ، د

هــــ ، تــــح : عبـــد الســــالم هــــارون ، دار ٥٧٧شـــرح القصــــائد الســـبع الطــــوال ، ابـــن األنبــــاري  -٤٥

  م .١٩٦٣المعارف / مصر ، 
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، هـــ ، دار الكتــب العلمیـــة٦٨٦اباذي ، محمــد بــن الحســن رضـــي الــدین االســتر شــرح الكافیــة – ٤٦

بیروت .

هـــ ، تــح : د. أحمــد ٦٧١شــرح الكافیــة الشــافیة ، أبــو عبــد اهللا محمــد بــن عبــد اهللا ابــن مالــك  – ٤٧

  م .١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ١عبد المنعم هریدي ، دار المأمون / العربیة السعودیة ، ط 

هــ ، تـح : د. هـادي ٧٦١شرح اللمحة البدریة في علم اللغة العربیة ، ابن هشـام األنصـاري  – ٤٨

  م .١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧جامعة المستنصریة / بغداد ، نهر ، مطبعة ال

هـ ، الطباعة المنیریة / مصر .٦٤٣شرح المفصل ، یعیش بن علي بن یعیش  – ٤٩

شـــعر الراعـــي النمیـــري ، تـــح : د. نـــوري حمـــودي القیســـي وهـــالل نـــاجي ، مطبعـــة المجمـــع  – ٥٠

  م .١٩٨٠العلمي العراقي / بغداد ، 

  م .١٩٧٦یحیى الجبوري ، مطبعة اآلداب / النجف ، شعر عمرو بن شأس ، تح : د. – ٥١

  م .١٩٦٩شعر الكمیت بن زید ، جمع د. داؤد سلوم ، مطبعة النعمان / النجف ،  – ٥٢

شـــعر النمـــر بـــن تولـــب : صـــنعة د. نـــوري حمـــودي القیســـي ، مطبعـــة المعـــارف / بغـــداد ،  – ٥٣

  م .١٩٦٨

حمد محمد شاكر ، دار المعارف / مصر ، هـ ، تح : أ٢٧٦الشعر والشعراء ، ابن قتیبة ،  – ٥٤

  م .١٩٦٦

القسـم –شـعراء أمویـون (شعر یزید بن الحكم الثقفي ، د. نوري حمودي القیسي ، نشر في  – ٥٥

.)الثالث

هــ ، تـدقیق ٥٧٧شفاء العلیل في إیضاح التسهیل ، أبـو عبـد اهللا محمـد بـن عیسـى السـلیلي  – ٥٦

، ١دار النـــــدوة / مكـــــة المكرمـــــة، ط البركـــــاتي ،ودراســـــة الشـــــریف عبـــــد اهللا علـــــي الحســـــیني

  م .١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

هــ ، تـح : أحمـد ٣٩٣الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة ، إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري  – ٥٧

  م . ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٣،  ٢، دار العلم للمالیین / بیروت ، ط  رعبد الغفور القطا

بیدي ، تحقیق محمد أبي الفضـل إبـراهیم ، القـاهرة طبقات النحویین واللغویین ، أبو بكر الز  – ٥٨

  م . ١٩٥٤/

هـ ، تح : زكي مبارك وأحمد شاكر ٢٨٦الكامل في اللغة واألدب ، محمد بن یزید المبرد ،  – ٥٩

  م .١٩٣٧ – ١٩٣٦، مطبعة البابي الحلبي / مصر ، 

هـارون ، عـالم هــ ، تـح : عبـد السـالم ١٨٠الكتاب ، أبو بشـر عمـرو بـن عثمـان سـیبویه ،  – ٦٠

  م .١٩٦٦ -هـ ١٣٨٥الكتب / بیروت ، 

هـــ ، تــح : هــدى محمــود ٣١١مــا ینصــرف ومــا ال ینصــرف ، إبــراهیم بــن الســري الزجــاج ،  – ٦١

  م .١٩٧١قراعة / القاهرة ، 
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هـــ ، تــح : عبــد الســالم هــارون ، دار المعــارف / ٢٩١مجــالس ثعلــب ، أحمــد بــن یحیــى ،  – ٦٢

  م .١٩٦٠،  ٢مصر ، ط 

  م.١٩٦٢الس العلماء ، الزجاجي ، تح : عبد السالم هارون ، الكویت مج – ٦٣

، : نجـــاتي والنجـــار وشـــلبي ، القـــاهرةهــــ ، تـــح ٢٠٧، یحیـــى بـــن زكریـــا الفـــرار معـــاني القـــرآن – ٦٤

  م .١٩٧٢ -١٩٥٥

  م .١٩٣٦هـ ، مطبعة دار المأمون / مصر ، ٦٢٦معجم األدباء ، یاقوت الحموي ،  – ٦٥

هـــ ، تــح : د. ٧٦١كتــب األعاریــب ، جمــال الــدین بــن هشــام األنصــاري مغنــي اللبیــب عــن – ٦٦

  م .١٩٦٩مازن المبارك ومحمد علي حمد اهللا ، دار الفكر ، لبنان ، 

هـــ ، تــح : عبــد الخــالق عضــیمة ، عــالم الكتــب / ٢٨٦المقتضــب : محمــد بــن زیــد المبــرد  – ٦٧

بیروت .

هـــ ، تـــح : أحمـــد عبـــد الســـتار ٦٦٩الممتــع فـــي التصـــریف ، علـــي بــن مـــؤمن بـــن عصـــفور  – ٦٨

  م .١٩٧١الجواري وعبد اهللا الجبوري ، بغداد ، 

:هـــ ، تحقیــق١٠٤١ي ، أحمــد بــن محمــد نفــح الطیــب مــن غصــن األنــدلس الرطیــب ، المقــر  – ٦٩

  . ١٩٦٨إحسان عباس ، دار صادر / بیروت ، 

المحسن سلطان ، هـ تح : زهیر عبد ٤٧٦النكت في تفسیر كتاب سیبویه األعلم الشنتمري  – ٧٠

  .١٩٨٧مخطوطات العربیة ، الكویت ، منشورات معهد ال


